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การวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัด
สงขลา มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
จังหวัดสงขลา และ 2) เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กาลังพลหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ที่จะไปปฏิบตั ิหน้าที่ในหน่วยปฏิบตั ิการหน่ วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จานวน
115 คน ในการศึกษาในครั้งนี้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด จานวน 115 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
(Multiple regression analysis) ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม กาลังพลส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี ส่วนใหญ่มีช้ นั ยศ
นายทหารชั้นประทวน มีสถานภาพสมรสมากทีส่ ุด ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริ ญญา/
ปวส รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ระดับตาแหน่ง/ ขั้นเงินเดือน อยูใ่ นระดับนายทหาร
ประทวน 1 และการรับรู ้ความเสี่ยงของกาลังพล ฯ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และจังหวัดสงขลา อยูใ่ นระดับน้อย
2. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิการของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสู ้

จ
อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสู ้
อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ระดับแรงจูงใจของกาลังพลที่มีต่อการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
โดยรวมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากที่สุดไปน้อยที่สุด พบว่า ด้านความรับผิดชอบ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบาย
และการบริ หาร ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพการทางาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา
ด้านความมัน่ คงในการทางาน ด้านความเจริ ญก้าวหน้าส่วนบุคคล ด้านงานที่ทา้ ทาย
ด้านค่าตอบแทน ด้านการยอมรับนับถือ และด้านความสาเร็จของงาน ตามลาดับ
3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ พบว่า ตัวแปรอิสระ ในปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ชั้นยศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง/ ขั้นเงินเดือน และการรับรู ้ความเสี่ยง สามารถ
อธิบายการผันแปรของแรงจูงใจของกาลังพล หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง
กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา คิดเป็ นร้อยละ
24.6 เมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวแปรอิสระ พบว่า การรับรู ้ความเสี่ ยงมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกาลังพลในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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The purpose of this study was twofold. First, it aimed at examining work motivation
of a special task force unit in Air and Coastal Defend Command, the Royal Thai Navy in
working in three southern border provinces and Song Khla Province. Also, this study intended to
investigate factors affecting work motivation of this special task force. The population of this
study was 115 staff working for Air and Coastal Defend Command who were supposed to work
in a special task force unit located in three southern border provinces and Song Khla Province.
The instrument used to collect the data was a questionnaire. The statistical tests used to analyze
the collected data included frequency, percentage, standard deviation, and the test of multiple
regressions. The results of the study were as follows:
The majority of the respondents were staff at a non-commissioned level, aged 20-30,
and having an amount of income of 10,001-20,000 baht. Specifically, those who were
at a non-commissioned level 1, demonstrated a low level of risk awareness in working in a three
southern border provinces and Song Khla province.
It was found that the level of work motivation among the subjects working for
the special task force unit in Air and Coastal Defend Command, the Royal Thai Navy in
three southern border provinces and Song Khla Province was at a high level. When considering
each aspect, the one in relation to responsibility was rated with the highest mean score, followed
by the aspects of interpersonal relationship, policy and administration, job advancement,
work condition, supervision, job security and personal advancement, challenging job, acceptance
and respect, and work achievement, respectively.
Based on the test of multiple regression analysis of factors affecting work motivation

ช
among the subjects working for the special task force unit in Air and Coastal Defend Command,
the Royal Thai Navy in three southern border provinces and Song Khla Province, it was indicated
that personal factors, including, work rank, marital status, educational level, work position/
amount of monthly salary, and a level of risk awareness could account for 24.6 % of the variance
in work motivation among the subjects working for the special task force unit. Finally,
it was shown that the variables of risk awareness significantly affected work motivation among
the subjects working for the special task force unit at a significant level of .01

ซ
กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
งานนิ พ นธ์ ฉ บับ นี้ ส าเร็ จ ลงได้ด้ว ยความกรุ ณ าจาก ดร.จัก รชัย สื่ อ ประเสริ ฐ สิ ท ธิ์
อาจารย์ที่ปรึ กษาหลัก ที่กรุ ณาให้คาปรึ กษาแนะนาแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่ องต่าง ๆ
ด้วยความละเอี ย ดถี่ ถ้ว นและเอาใจใส่ ด้วยดี เ สมอมา ผูว้ ิจยั รู ้สึ กซาบซึ้ งเป็ นอย่า งยิ่ง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และเพื่อน ๆ ทุกคนที่ให้กาลังใจ และสนับสนุ นผูว้ ิจยั
เสมอมา
คุณค่าและประโยชน์ของสารนิ พนธ์ฉบับนี้ ผูว้ ิจยั ขอมอบเป็ นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพพการี
บูรพาจารย์ และผูม้ ี พระคุ ณทุกท่านทั้งในอดี ตและปั จจุบนั ที่ทาให้ขา้ พเจ้าเป็ นผูม้ ี การศึกษาและ
ประสบความสาเร็จมาจนตราบเท่าทุกวัน

พิเชษฐ์ เมืองโคตร

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ..............................................................................................................................ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ........................................................................................................................ ฉ
กิตติกรรมประกาศ.............................................................................................................................. ซ
สารบัญ ...............................................................................................................................................ฌ
สารบัญตาราง ..................................................................................................................................... ฏ
สารบัญภาพ ....................................................................................................................................... ฒ
บทที่ 1 บทนา .....................................................................................................................................1
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา .........................................................................................1
วัตถุประสงค์ในการศึกษา ...............................................................................................................4
กรอบแนวความคิดในการวิจยั ........................................................................................................4
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ............................................................................................................6
ขอบเขตในการวิจยั .........................................................................................................................6
นิยามศัพท์เฉพาะ ............................................................................................................................7
บทที่ 2 เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ...........................................................................................10
แนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ....................................................................................11
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ..........................................................................25
แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริ หารความเสี่ยง...................................................................43
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของกาลังพลในหน่วยบัญชาการ ต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่ภาคใต้ ..............................................................................53
หน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา .......................................................................................60

ญ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ...................................................................................................................61
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั .................................................................................................................69
ประชากรที่ศึกษา ..........................................................................................................................69
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา ............................................................................................................69
การสร้างเครื่ องมือในการศึกษา ....................................................................................................72
การเก็บรวบรวมข้อมูล ..................................................................................................................73
การวิเคราะห์ขอ้ มูล .......................................................................................................................73
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ..........................................................................................................77
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกาลังพลที่ตอบแบบสอบถาม .............................................................78
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การรับรู ้ความเสี่ยงของกาลังพลหน่วยงานเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการต่อสู ้
อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา .................................................................................................................81
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และจังหวัดสงขลา .....................................................................................................87
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการ ต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัด
สงขลา..................................................................................................................................126
บทที่ 5 สรุ ปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .................................................................130
สรุ ปผลการวิจยั ...........................................................................................................................130
อภิปรายผล ..................................................................................................................................135
ข้อเสนอแนะ ...............................................................................................................................145
บรรณานุกรม ...................................................................................................................................148
ภาคผนวก ........................................................................................................................................153
ภาคผนวก ก ................................................................................................................................154

ฎ
ภาคผนวก ข ................................................................................................................................167
ภาคผนวก ค ................................................................................................................................183
ภาคผนวก ง.................................................................................................................................196
ภาคผนวก จ ................................................................................................................................209
ประวัติยอ่ ของผูว้ จิ ยั .........................................................................................................................211

สารบัญตาราง
หน้ า
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบแนวความคิดความต้องการของ Maslow และ E.R.G. .................................34
ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบทฤษฎี X และทฤษฎี Y .................................................................................39
ตารางที่ 3 ความแตกต่างการบริ หารจัดการความเสี่ยง .....................................................................48
ตารางที่ 4 รายละเอียดของตัวแปรสาหรับการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ
(Multiple regression analysis) .........................................................................................74
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของกาลังพล จาแนกตามช่วงอายุ ......................................................78
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของกาลงพล จาแนกตามชั้นยศ .........................................................78
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของกาลังพล จาแนกตามสถานภาพสมรส ........................................79
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของกาลังพล จาแนกตามระดับการศึกษา ..........................................79
ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของกาลังพล จาแนกตามรายได้ต่อเดือน ...........................................79
ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของกาลังพล จาแนกตามระดับตาแหน่ง/ ขั้นเงินเดือน ...................80
ตารางที่ 11 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการรับรู ้
ปั จจัยความเสี่ ยงของกาลังพล .........................................................................................81
ตารางที่ 12 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงาน ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ด้านความสาเร็จของงาน.................................................................................................87
ตารางที่ 13 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงานหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ด้านการยอมรับนับถือ ....................................................................................................91
ตารางที่ 14 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ด้านงานที่ทา้ ทาย ...........................................................................................................95

ฐ
ตารางที่ 15 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงาน ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ด้านความรับผิดชอบ ......................................................................................................99
ตารางที่ 16 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ด้านความก้าวหน้า ........................................................................................................103
ตารางที่ 17 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ด้านความก้าวหน้าส่วนบุคคล ......................................................................................105
ตารางที่ 18 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล .................................................................................108
ตารางที่ 19 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ด้านการปกครองบังคับบัญชา ......................................................................................111
ตารางที่ 20 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ด้านนโยบายผูบ้ ริ หาร ...................................................................................................113
ตารางที่ 21 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ด้านสภาพการทางาน ...................................................................................................115

ฑ
ตารางที่ 22 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงาน ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ด้านความมัน่ คงในการทางาน ......................................................................................118
ตารางที่ 23 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ด้านค่าตอบแทน ...........................................................................................................122
ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงานหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
จาแนกรายด้าน ............................................................................................................125
ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และ รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา ด้วย Multiple regression ...............................................................127

สารบัญภาพ

ภาพที่ 1
ภาพที่ 2
ภาพที่ 3
ภาพที่ 4
ภาพที่ 5
ภาพที่ 6
ภาพที่ 7

หน้ า
กรอบแนวคิดการวิจยั ...........................................................................................................5
กระบวนการจูงใจของ Stephen P. Robbpns ......................................................................22
แบบจาลองแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ...............................................................................23
ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์...................................................................................26
เปรี ยบเทียบแนวคิดลาดับขั้นความต้องการ และทฤษฎี 2 ปั จจัย........................................32
ผังการจัดหน่วยปฏิบตั ิการหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งจังหวัดสงขลา ...60
ผังการจัดหน่วย กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินนราธิวาส ....................................61

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากสภาพปั ญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
บางอาเภอในจังหวัดสงขลา ที่ปัจจุบนั ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดความรุ นแรง หรื อจะยุติลง
ในเวลาอันรวดเร็ วและสถานการณ์ความรุ นแรงเหล่านี้มีสาเหตุมาจากหลายปั จจัย ไม่วา่ จะเป็ น
ผูท้ ี่ตอ้ งการสร้างสถานการณ์ให้เกิดความวุน่ วายในพื้นที่ จากกลุ่มผูก้ ่อการร้ายหรื อกลุ่มผูไ้ ม่หวังดี
ในประเทศและนอกประเทศรวมไปถึง ผูม้ ีอิทธิพลในท้องถิ่น ที่เสียผลประโยชน์และขัดแย้งกัน
ในทางการเมือง ทางธุรกิจ และสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทวีความรุ นแรง
มีความสลับซับซ้อนเพิม่ มากขึ้นเรื่ อย ๆ และในปั จจุบนั ผลของการสร้างสถานการณ์และ
การก่อความไม่สงบในพื้นที่ยงั ได้ขยายตัวไปในทุกพื้นที่ของสังคมใกล้เคียงซึ่งอาจจะส่งผลกระทบ
กับความมัน่ คงทางสังคม เศรษฐกิจ รวมไปถึงด้านสังคมจิตวิทยาในอนาคต
กองทัพเรื อ เป็ นหน่วยงานความมัน่ คงทางทหารที่มีหน้าที่จดั เตรี ยมกาลังรบทางเรื อและ
ทางบกในการป้องกันราชอาณาจักรทั้งทางบกและทางทะเล ดาเนินการเกี่ยวกับการใช้กาลังรบ
ทางเรื อตามอานาจหน้าที่ของกลาโหม ตลอดจนหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีภารกิจหลัก
เป็ นการปฏิบตั ิการทางทหาร ทางบกและทางทะเล ในการดูแลงานด้านความมัน่ คง การรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยภายในประเทศ รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลการรักษา
กฎหมายและช่วยเหลือประชาชน
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง เป็ นหน่วยงานขึ้นตรงของกองทัพเรื อ
ที่มีหน้าที่เป็ นหน่วยกาลังรบหลักหน่วยหนึ่งของกองทัพเรื อ มีหน้าที่ในการจัดเตรี ยมกาลังป้องกัน
ภัยทางอากาศและภัยทางทะเลตามแนวชายฝั่งทะเลในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย และ
แนวชายแดนประเทศติดกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็ นที่ต้งั สาคัญทางทหาร ทางด้านเศรษฐกิจ และ
สังคมจิตวิทยา ในการปฏิบตั ิงาน ซึ่งภารกิจในการป้องกันทางอากาศนั้น หน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง ถือเป็ นปราการด่านแรกที่จะต้องป้องกันข้าศึกมิให้ทาการโจมตี
ทางอากาศได้สาเร็จ สาหรับในภารกิจรักษาฝั่งนั้นถือเป็ นปราการด่านสุดท้าย ที่จะคอยขัดขวาง
ยับยั้ง มิให้ภยั ทางเรื อเข้ามาปฏิบตั ิการใด ๆ ในเขตชายฝั่งของทะเลไทย (หน่วยบัญชาการต่อสู ้
อากาศยานและรักษาฝั่ง, 2535)
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หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่งได้จดั ตั้งหน่วยเฉพาะกิจมีหน้าที่
ในการคุม้ ครองพื้นที่ชายแดนภาคใต้และที่ต้งั สาคัญทางทหาร ทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม
จิตวิทยา ให้เกิดความมัน่ คง ให้พน้ จากการคุกคามของผูไ้ ม่หวังดีในพื้นที่ซ่ ึงได้จดั ตั้งเป็ น
หน่วยปฏิบตั ิการในพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสโดยมีสายการบังคับ
บัญชาในการปฏิบตั ิงาน เป็ นหน่วยขึ้นตรงทางด้านการส่งกาลังบารุ งกับหน่วยบัญชาการต่อสู ้
อากาศยานและรักษาฝั่ง ขึ้นการบังคับบัญชาทางด้านยุทธการกับทัพเรื อภาค 2 จังหวัดสงขลา และ
ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพเรื อ โดยมีหน่วยเฉพาะกิจที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ภาคใต้ ของหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง ในจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส จานวน 2 หน่วยเฉพาะกิจ
ที่มีหน้าที่และภารกิจ ของหน่วยตามพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้
หน่วยปฏิบตั ิการหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา มีภารกิจ
ป้องกันรักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคคล เอกสาร จากการก่อวินาศกรรม การโจมตี การจู่โจม
การลอบทาร้าย การก่อจลาจล อัคคีภยั ในบริ เวณ กองบังคับการทัพเรื อภาคที่ 2 และท่าเทียบเรื อฐาน
ทัพเรื อสงขลา ทัพเรื อภาคที่ 2 เฝ้าตรวจและดูแลรักษาความปลอดภัยที่ดิน กองทัพเรื อ
ในพื้นที่บา้ นเกาะแต้ว ตาบลทุ่งหวัง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพือ่ ป้องกันมิให้ราษฎรบุกรุ ก
เข้ามาใช้ที่ดินของกองทัพเรื อ เมื่อพิจารณาสายการบังคับบัญชาของหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลาขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับทัพเรื อภาคที่ 2 สายงาน
บังคับบัญชาอื่นขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง มีวาระ
การผลัดเปลี่ยนกาลังในพื้นที่ทุกวงรอบ 1 ปี (กองทัพเรื อ, 2559)
กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินจังหวัดนราธิวาส มีภารกิจ รักษาความปลอดภัย
ท่าอากาศยานสนามบินจังหวัดนราธิวาส และพื้นที่โดยรอบในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
ในสายการบังคับบัญชาขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับหน่วยปฏิบตั ิการเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้
และทัพเรื อภาคที่ 2 ในสายงานบังคับบัญชาอื่นขึ้นการบังคับบัญชากับหน่วยบัญชาการต่อสู ้
อากาศยานและรักษาฝั่ง มีวาระการผลัดเปลี่ยนกาลังในพื้นที่ทุกวงรอบ 1 ปี (กองทัพเรื อ, 2547)
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลาที่ยงั คง
ไม่มีการคาดเดาได้เลยว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวนั้นจะคลี่คลาย หรื อมีท่าทีวา่ เหตุการณ์ความไม่สงบนั้น
จะลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ตรงกันข้ามสถานการณ์กบั ยังคงรุ นแรงและมีความซับซ้อน
ในการแก้ไขปั ญหาของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิง่ ขึ้น ข้าราชการทหารของหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ผูซ้ ่ ึงเป็ นกาลังพลหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และบางอาเภอในจังหวัดสงขลาที่จะต้องถูกส่งเข้าไปปฏิบตั ิหน้าที่ในสถานการณ์ที่ยงั คง
ไม่มีทา่ ทีวา่ จะสงบลง และกลุ่มอาชีพทหารนี้ก็ยงั คงเป็ นกลุ่มอาชีพเดียวที่ไม่มีการรายงาน
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ขอย้ายกลับหรื อขอออกนอกพื้นที่เหมือนข้าราชการกลุ่มอาชีพอื่น เมื่อวิเคราะห์มาตรการจูงใจ
ที่ภาครัฐจัดหาให้สาหรับกลุ่มอาชีพทหารนี้ยงั พบว่ายังไม่มีความน่าสนใจและชัดเจนเท่าที่ควร
เมื่อข้าราชการเหล่านี้ปฏิบตั ิหน้าที่และได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรื อเสียชีวติ
การไปปฏิบตั ิราชการในหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เป็ นการไปปฏิบตั ิงาน
นอกพื้นที่ต้งั ปกติ ซึ่งผูท้ ี่สมัครใจไปและถูกคัดเลือกไปตามวงรอบ จะต้องไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่
เป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ตามวงรอบในการผลัดเปลี่ยน การปฏิบตั ิราชการในพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื้นที่
ตั้งอยูห่ ่างไกลจากที่ต้งั ปกติ มีสภาวะความเป็ นอยูท่ ี่ลาบาก มีสิ่งอานวยความสะดวกที่จากัดตาม
สภาวะภูมิประเทศ มีการปฏิบตั ิงานตลอด 24 ชัว่ โมง มีสภาวะความเสี่ยง เกิดภาวะความตึงเครี ยด
ในการปฏิบตั ิงานมีความกังวลเกี่ยวกับสภาวะสถานการณ์ที่ยงั ไม่ปกติซ่ ึงในปั จจุบนั สถานการณ์
การก่อความไม่สงบ มีความซับซ้อนและปรับเปลี่ยนรู ปแบบในการก่อเหตุในพื้นที่อยูต่ ลอดเวลา
แรงจูงใจจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญในการไปปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
จังหวัดสงขลาของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง ของกองทัพเรื อ
ซึ่งแรงจูงใจนี้จะเป็ นตัวบ่งบอกถึงทิศทางในการลงไปปฏิบตั ิงานของหน่วยงานเฉพาะในพื้นที่และ
เป็ นแรงผลักดันให้กาลังพลมีขวัญกาลังใจและความมัน่ ใจที่จะปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
และนโยบายของกองทัพเรื อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน จึงไม่ได้ข้ นึ กับพฤติกรรมของกาลังพล
เพียงอย่างเดียวแต่ข้ นึ กับพฤติกรรมสนับสนุนจากหน่วยงาน ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ความเชื่อ ค่านิยมและพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เพือ่ ให้มีความสมัครใจเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงาน
ตามภารกิจและให้บรรลุเป้าหมาย เป็ นไปตามนโยบายในด้านความมัน่ คงของกองทัพเรื อ
ดังนั้นจึงเป็ นไปได้วา่ กาลังพลทีล่ งไปปฏิบตั ิหน้าที่ พลัดเปลี่ยนทดแทนตามวาระ 1 ปี
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา ยังคงเป็ นปั ญหาของหน่วยบัญชาการต่อสู ้
อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ที่ประสบปั ญหาในการจัดกาลังพลเพือ่ ผลัดเปลี่ยนทดแทน
ที่จะลงไปปฏิบตั ิหน้าที่ จึงเป็ นสาเหตุและปั จจัยสาคัญที่ทางหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ จะให้ความสาคัญที่จะสร้างความเชื่อมัน่ และสร้างความมัน่ ใจให้กบั กาลังพล
ที่มีความสมัครใจหรื อถูกคัดเลือกลงไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
จังหวัดสงขลา
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสู ้
อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัด
สงขลา เพือ่ ให้รู้สภาพปั ญหาที่แท้จริ งและรับทราบแรงแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
กาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลาเนื่องจากกลุ่มอาชีพทหารเป็ นกลุ่มอาชีพหลัก
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ที่มีจานวนมากที่สุดและเป็ นกลุ่มที่มีภารกิจสาคัญด้านความมัน่ คง ในการรักษาความสงบในพื้นที่
เพือ่ เป็ นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุ งและพัฒนาการทางานของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคใต้
ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการกาหนดนโยบาย ด้านการบริ หารจัดการกาลังพลของหน่วย
เพือ่ ให้กาลังพลเกิดแรงจูงใจ มีกาลังใจที่ดี มีความมัน่ ใจในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาอย่างมีความสุข ก็จะทาให้การปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามภารกิจ เป็ นไปตามนโยบายของกองทัพเรื อในด้านความมัน่ คง
ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ข้ นึ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาต่อไป

วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1. เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา

กรอบแนวความคิดในการวิจยั
จากการทบทวนเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในส่ วนของตัวแปรอิสระ
ผูว้ จิ ยั ได้นาเอาแนวคิดของ Steers (1977) ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยของลักษณะส่วนบุคคลของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานมากาหนดเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาได้แก่ อายุ ชั้นยศ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และการรับรู ้ความเสี่ยง ได้เอาแนวคิดของ
จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2553) มาประยุกต์ใช้ตามลาดับ
ในส่วนของตัวแปรตามผูว้ ิจยั ได้นาเอาแนวคิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ Herzberg
(1967) เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ในส่วนของตัวแปรตาม เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปร
ตามแสดงดังภาพที่ 1
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ตัวแปรอิสระ
(Independent variables)

ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. อายุ
2. ชั้นยศ
ตัวแปรตาม
3. สถานภาพสมรส
4. ระดับการศึกษา
5. ระดับเงินเดือน
(Steers, 1977)

ปัจจัยความเสี่ ยง

การรับรู ้ความเสี่ยง
(จิราพร สุเมธีประสิทธิ์, 2553)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

ตัวแปรตาม
(Dependent variables)
แรงจูงใจของกาลังพล หน่ วยบัญชาการ
ต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ด้ านปัจจัยจูงใจ
1. ความสาเร็จของงาน
2. การยอมรับนับถือ
3. งานที่ทา้ ทาย
4. ความรับผิดชอบ
5. ความก้าวหน้า
6. ความเจริ ญก้าวหน้าส่วนบุคคล
ด้ านปัจจัยบารุงรักษา
1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. การปกครองบังคับบัญชา
3. นโยบายและการบริ หาร
4. สภาพการทางาน
5. ความมัน่ คงในการทางาน
6. ค่าตอบแทน
(Herzberg, 1967)
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบถึงแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
จังหวัดสงขลา
2. ทราบถึงปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจ
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา
3. ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถเป็ นข้อมูลพื้นฐานสนในการเสริ มสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของกาลังพล หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง
กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา

ขอบเขตในการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านเนื้อหา มุ่งเน้นในศึกษาประกอบไปด้วยในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาได้แก่ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ ซึ่ งได้แก่
ตัวแปรอิสระได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ชั้นยศ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ตามแนวคิดของ (Steers, 1977) และปั จจัยความเสี่ ยง ได้แก่ การรับรู ้
ความเสี่ยง ตามแนวคิดของ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2553)
ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
แบ่งออกเป็ น 2 ปั จจัย (Herzberg, 1967) ดังนี้
ปั จจัยจูงใจ ได้แก่ ความสาเร็ จของงาน การยอมรับนับถือ งานที่ทา้ ทาย ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้า และความเจริ ญก้าวหน้าส่วนบุคคล
ปั จจัยบารุ งรักษา ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การปกครองบังคับบัญชา นโยบาย
และการบริ หาร สภาพการทางาน ความมัน่ คงในการทางาน และค่าตอบแทน
2. ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่ กาลังพลของหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ที่อยูใ่ นขอบข่ายของระบบสมัครใจและระบบคัดเลือกให้ไปปฏิบตั ิราชการ
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลาจานวน 115 คน (หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศ
ยานและรักษาฝั่ง, 2560)
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3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาดาเนินการวิจยั ในช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยผูศ้ ึกษาจะดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามระหว่างวันที่
1-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นิยามศัพท์ เฉพาะ
กาลังพลของหน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ หมายถึง ข้าราชการ
พลทหาร และลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานในหน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ หมายถึง หน่ วยงานขึ้นตรงกับ
กองทัพเรื อ มีหน้าที่ในการจัดเตรี ยมกาลังป้องกันภัยทางอากาศและภัยทางทะเล และตามแนว
ชายฝั่งทะเลในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ด้านฝั่งทะเลอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน และพื้นที่
แนวชายแดนติดกับประเทศมาเลเซี ย
หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ของหน่วย
บัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ หมายถึง หน่วยงานขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อที่มีหน้าที่เป็ นหน่วยปฏิบตั ิการที่มีที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ได้แก่ หน่วยปฏิบตั ิการ หน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง จังหวัดสงขลา มีภารกิจ ป้องกันรักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคคล
เอกสาร จากการก่อวินาศกรรม การโจมตี การจู่โจม การลอบทาร้าย การก่อจลาจล อัคคีภยั
ในบริ เวณ กองบังคับการฐานทัพเรื อ ทัพเรื อภาคที่ 2 และท่าเทียบเรื อฐานทัพเรื อ ทัพเรื อภาคที่ 2
จังหวัดสงขลา กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินนราธิวาส มีภารกิจ รักษาความปลอดภัย
ในท่าอากาศยานสนามบินนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่บริ เวณโดยรอบตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ปั จจัยจูงใจที่เป็ นตัวกระตุน้ ในการทางานและ
ปั จจัยบารุ งรักษาในการปฏิบตั ิงานในหน่วยเฉพาะกิจในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
จังหวัดสงขลา
ความสาเร็จของงาน หมายถึง ลักษณะของงานทีไ่ ด้รับมอบมายและสัง่ การจาก
หน่วยบังคับบัญชา ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ให้จนเป้าหมายและบรรลุตามนโยบายในการปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
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การยอมรับนับถือ หมายถึง การได้รับความไว้วางใจ ความเชื่อใจ จากผูบ้ งั คับบัญชา
เพือ่ นร่ วมงานหรื อ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ในการปฏิบตั ิงานในหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และจังหวัดสงขลา
งานที่ทา้ ทาย หมายถึง งานในหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เช่น การลาดตระเวน
การตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัด จุดตรวจค้น การคุม้ ครองบุคคลสาคัญ ในการปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ความรับผิดชอบ หมายถึง ภาระงานหรื อพันธะผูกพันในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไป
ตามเป้าหมาย และนโยบายของหน่วยงาน ในการปฏิบตั ิงานในหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ความก้าวหน้า หมายถึง การเปลี่ยนแปลง ยศ ตาแหน่ง และหน้าที่ ในสภาวะตัวเองที่ดีข้ นึ
หลังจากการปฏิบตั ิงานในหน่วยเฉพาะกิจในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ความเจริ ญก้าวหน้าส่วนบุคคล หมายถึง การได้รับการไว้วางใจในการปฏิบตั ิงาน
ในตาแหน่งหน้าที่ ที่มีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในทางที่ดีข้ นึ และสูงขึ้น ในการปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หมายถึง สัมพันธ์ภาพอันดีกบั เพือ่ นร่ วมงาน ตลอดจน
ประชาชนในพืน้ ที่ สามารถช่วยเหลือและให้ความร่ วมมือกันในการปฏิบตั ิงานในหน่วยเฉพาะกิจ
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง การสัง่ การของผูบ้ งั คับบัญชาที่ชอบด้วยเหตุผล
แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาและมีความยุติธรรมตามหลักธรรมาภิบาล แก่กาลังพลที่ปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ให้เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อยตามอานาจหน้าที่
นโยบายและการบริ หาร หมายถึง แนวทางหรื อวิธีการปฏิบตั ิงานรวมไปถึงเทคนิคและ
วิธีการต่าง ๆ เพือ่ ให้ภารกิจเกิดผลสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์ ที่ใช้ในการดา เนินงานของในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานบรรลุวตั ถุประสงค์เป็ นไป
ตามนโยบายที่ต้งั ไว้
สภาพการทางาน หมายถึง ลักษณะสิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ช่วยในการปฏิบตั ิงาน
ทุกอย่าง ว่ามีสมรรถนะดีและมีความพร้อมสาหรับการปฏิบตั ิงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา
ความมัน่ คงในการทางาน หมายถึง ความรู ้สึกเชื่อมัน่ ที่มีต่อความมัน่ คงในตาแหน่ง
หน้าที่ในการงานที่ปฏิบตั ิ
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ค่าตอบแทน หมายถึง บริ การหรื อกิจกรรมใด ๆ ของหน่วยงานจัดให้มีข้ นึ
เพือ่ ให้ขา้ ราชการ หรื อผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นหน่วยงานได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบตั ิงาน
มีความมัน่ คงในอาชีพ หรื อได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้างที่ได้รับ
อยูเ่ ป็ นประจา
อายุ หมายถึง อายุของข้าราชการ พลทหาร และลูกจ้าง ของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสู ้
อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ชั้นยศ หมายถึง ระดับ เครื่ องกาหนดหมายฐานะหรื อชั้นของกาลังพลในตาแหน่ง
ทางทหาร ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพโสด ได้แก่ ผูท้ ี่ยงั ไม่เคยสมรส, สถานภาพสมรส
ได้แก่ ผูท้ ี่อยูร่ ่ วมกันฉันสามีภรรยา ได้ทาการสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย, หย่าร้าง ได้แก่ ผูท้ ี่เคย
ได้ทาการสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายและได้หย่าขาดจากกันตามกฎหมาย
ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดที่กาลังพลของหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อได้ผา่ นศึกษาในแต่ระดับของข้าราชการ พลทหาร และ
ลูกจ้าง ก่อนไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ระดับเงินเดือน หมายถึง ค่าจ้างหรื อรายได้ประจาเดือนของกาลังพลที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
การรับรู ้ความเสี่ยง หมายถึง ระดับโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย หรื อ
เหตุการณ์ที่ไม่พงึ ประสงค์ หรื อการกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรื อทาให้การดาเนินงานไม่ประสบความสาเร็จ
ตามวัตถุประสงค์โดยมีระดับ มาก น้อย หรื อปานกลางแล้วแต่ระดับความเสี่ยง ในการปฏิบตั ิงาน
ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ทั้งในมิติของความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์กบั
ผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่ วมงาน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพิม่ ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความเสี่ยงด้านอาชีพการงาน และความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม

บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษางานวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลในหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
โดยผูว้ ิจยั จะทาการศึกษาค้นคว้า เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องสรุ ปได้ดงั นี้
1. แนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
1.1 ความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
1.2 ความสาคัญของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
1.3 ประเภทของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
1.4 ลักษณะต่าง ๆ ของการจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
1.5 องค์ประกอบพื้นฐานที่เป็ นแรงจูงใจให้เกิดการปฏิบตั ิงาน
1.6 กระบวนการเกิดแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
1.7 ปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
2.1 ทฤษฎีลาดับขั้นตามความต้องการของ Maslow
2.2 ทฤษฎีสองปั จจัย ของ Federrich Herzberg
2.3 ทฤษฎี ERG ของ Alderfer
2.4 ทฤษฎีความคาดหวัง ของ Vroom
2.5 ทฤษฎีแรงจูงใจแบบ ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของ McGregor
2.6 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ของ David McCleland
2.7 ทฤษฎีแรงจูงใจของ B.F. Skinner
2.8 ทฤษฎีการจูงใจโดยให้เสมอภาคของ Adams
3. แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริ หารความเสี่ยง
3.1 ความหมายของความเสี่ยง
3.2 ความหมายของการรับรู ้ความเสี่ยง
3.3 การประเมินความเสี่ยง
3.4 การบริ หารความเสี่ ยง
3.5 ประโยชน์ของการบริ หารความเสี่ยงของบุคคล
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4. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของกาลังพลในหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่ภาคใต้
4.1 การปฏิบตั ิหน้าที่ของกาลังพลในหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง
กองทัพเรื อ ในพื้นที่ภาคใต้
4.2 แนวทางของกองทัพเรื อในการเสริ มสร้างแรงจูงใจในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ภาคใต้
4.3 สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์
5. หน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
5.1 หน่วยปฏิบตั ิการหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง สงขลา
5.2 กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินจังหวัดนราธิวาส
6. ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด ทฤษฎีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
มนุษย์เป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญมากต่อองค์กรหรื อหน่วยงานในการทางาน
เพือ่ ขับเคลื่อนที่จะนาพาหน่วยงานนั้นให้ประสบความสาเร็จและบรรลุเป้าหมาย ดังนั้น
ในการบริ หารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการทาหน้าที่ของตนเองที่ได้รับ
มอบให้บรรลุผลสาเร็จ เป็ นไปตามเป้าหมายขององค์กรหรื อหน่วยงาน ดังนั้น แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงาน จึงเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิง่ และมีส่วนสาคัญมากในการทางานขององค์กรหรื อ
หน่วยงาน ที่จะเป็ นแรงกระตุน้ หรื อแรงขับเคลื่อน ในการทางานและนาพาให้การปฏิบตั ิงานของ
บุคคลากร บรรลุเป้าหมายและประสบความสาเร็จไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นการสร้างแรงจูงใจ
ของบุคคลากรในองค์กร จึงเป็ นสิ่งสาคัญเป็ นอย่างมากที่องค์กรจะนามาเป็ นแนวคิดในการพัฒนา
บริ หารจัดการบุคคลากรเพือ่ ที่จะที่จะสร้างแรงจูงใจของบุคคลากรในการทางานให้บรรลุเป้าหมาย
และประสบความสาเร็จ ผูศ้ ึกษาจึงได้เสนอแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ
ในการทางานไว้ดงั นี้
ความหมายของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ไพฑูรย์ เจริ ญพันธวงศ์ (2530) ได้ให้ความหมายว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความจาเป็ น (Needs)
ความต้องการ (Wants) แรงขับ (Drives) หรื อแรงกระตุน้ (Impulses) อันเกิดขึ้นภายในตัวบุคคล
แรงจูงใจนี้จะถูกผลักดันไปสู่จุดมุ่งหมาย (Goals)
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ชูศกั ดิ์ เคนประโคน (2541) ได้ให้ความหมายว่า แรงจูงใจ หมายถึง สภาวะใด ๆ ก็ตาม
ที่กระตุน้ ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา โดยมีความมุ่งมัน่ ที่จะทางานเพือ่ ให้ดาเนินไปสู่เป้าหมาย
ที่วางไว้ และมีสภาพแวดล้อมเป็ นตัวกาหนด
กฤษณา ศักดิ์ศรี (2530) ได้ให้ความหมายว่า แรงจูงใจ หมายถึง สิ่งที่กระตุน้ ให้อินทรี ย ์
กระทากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างมีจุดหมายปลายทาง ซึ่งอาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในหรื อภายนอก
ก็ได้ คือแรงผลักดันที่ทาให้บุคคลกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งจนสาเร็ จ หรื อพูดว่าเป็ นแรงชักนาจาก
สิ่งทีมาเร้าให้เกิดความต้องการ (Need) เกิดแรงขับ (Drive) ขึ้นมาให้บุคคลแสดงพฤติกรรมไปใน
แนวทางใดแนวทางหนึ่ง แรงจูงใจเป็ นกาลังที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมโดยการเร้าภายในตัวบุคคล เช่น
เมื่อเรากระหายน้ า เราจะมีแรงผลักดันเป็ นแรงจูงใจให้ตอ้ งการน้ า จึงดาเนินขบวนการไปหาน้ า
สร้อยทอง ย้อยดี (2542) สรุ ปความหมายของแรงจูงใจ หรื อกระตุน้ ให้บุคคล
แต่ละบุคคลในหมู่คณะมีทศั นคติที่ดีตอ่ การทางาน มีโอกาสทางานให้องค์การ และบรรลุเป้าหมาย
ตามที่องค์การต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
กันตยา เพิม่ ผล (2541) กล่าวถึงความหมายของแรงจูงใจว่าเป็ นความปรารถนาที่เกิดจาก
ความตั้งใจของตนเองที่จะปฏิบตั ิงานให้บรรลุเป้ าหมาย
อารี รัตน์ มณี รัตน์ (2547) สรุ ปความหมายว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุน้ จากภายใน
และภายนอกที่ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมหรื อใช้ความพยายามในการทางานให้บรรลุ
เป้าหมายที่ปรารถนา
เนตรพัณณา ยาวิราช (2546) ได้ให้ความหมายว่า แรงจูงใจ หมายถึง พลังผลักดันจาก
ภายในจิตใจของบุคลากรให้แสดงพฤติกรรมที่ทาให้องค์การบรรลุเป้าหมายตามต้องการ
Cribbin (1981) กล่าวถึง แรงจูงใจว่า เป็ นกระบวนการกระตุน้ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานปรับปรุ ง
ผลงานให้ดีข้ นึ ซึ่งทาให้ได้รับสิ่ งตอบแทนทางใจ (Psychic income) จากผลงานของตนเพิม่ มากขึ้น
ด้วยการจูงใจ ทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุ่มเทความอุตสาหพยายามอย่างเต็มความสามารถ หากการจูงใจ
น้อยลง ความพยายามในการทางานก็จะลดต่าลงด้วย
Mitchell (1987) ให้ความหมายของแรงจูงใจว่าหมายถึงแรงกระตุน้ จากภายในและ
ภายนอกบุคคลทีม่ ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
Berelson (1974) โดยได้ให้ความหมายว่า การจูงใจ คือ สถานการณ์ภายในซึ่งกระตุน้ และ
ก่อให้เกิดความกระตือรื อร้นหรื อการเคลื่อนไหวอันนาไปสู่พฤติกรรมที่บรรลุเป้าหมาย
Koontz and Weihrich (1982) กล่าวว่า การจูงใจคือการชักนาให้บุคคลแต่ละคนหรื อกลุ่ม
คนทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามที่ผจู ้ ูงใจต้องการหรื อปรารถนา
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Beach (1965) ได้กล่าวถึงแรงจูงใจว่าการที่บุคคลเต็มใจที่จะใช้พลังงานเพือ่ ความสาเร็จ
ในเป้าประสงค์ (Goal) หรื อรางวัล (Reward) การจูงใจเป็ นสิ่งที่จาเป็ นสาหรับทางานร่ วมกันเพราะ
เป็ นสิ่งที่ช่วยให้คนไปถึงซึ่งจุดประสงค์ที่มีขอ้ ตกลงเกี่ยวกับรางวัลที่ได้รับ
Dafe (1988) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่าคือแรงผลักดันหรื อแรงกระตุน้ ที่ทาให้
พฤติกรรมที่ตอ้ งการและเป็ นแรงกระตุน้ ที่ให้บุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นไว้
Good (1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน คือคุณภาพสภาพ
หรื อระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็ นผลงานจากความสนใจและเจตนาคติของบุคคลที่มีตอ่ งาน
Wolman (1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง
ความรู ้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับผลสาเร็จตามความมุ่งหมายของความต้องการหรื อแรงจูงใจ
จากคาอธิบายและความหมาย กล่าวได้วา่ การจูงใจ หมายถึง การนาเอาปั จจัยต่าง ๆ
มาเป็ นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีทิศทาง เพือ่ บรรลุจุดมุ่งหมายหรื อ
เป้าหมายที่ตอ้ งการ ดังนั้นผูท้ ี่ทาหน้าที่จูงใจ จะต้องค้นหาว่าบุคคลที่เขาต้องการจูงใจ
มีความต้องการหรื อมีความคาดหวังอย่างไร มีประสบการณ์ ความรู ้ และทัศนคติในเรื่ องนั้น ๆ
อย่างไรแล้วพยายามถึงเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็ นแรงจูงใจ (Motive) ในการแสดงพฤติกรรมหรื อ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ
ความสาคัญของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เนตรพัณณา ยาวิราช (2546) ได้กล่าวไว้วา่ การจูงใจเป็ นเครื่ องมือที่สาคัญในการที่จะ
หล่อหลอมจิตใจของบุคคลให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดพลังสร้างสรรค์ในการปฏิบตั ิงาน
ให้เป็ นไปในทิศทางที่ตอ้ งการ มีความพึงพอใจในการทางานและได้ทางานอย่างเต็มที่ ตามศักยภาพ
ของตนเองในการบริ หารงานองค์กรในปั จจุบนั ทั้งองค์กร ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน
หรื อภาคหน่วยงานราชการของรัฐ ซึ่งในทุกภาคส่วนให้ความสาคัญและก็ให้ความสนใจ
ในการจูงใจในการทางานมากขึ้น
ขวัญจิรา ทองนา (2547) ได้กล่าวไว้วา่ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมีความสาคัญและ
มีความจาเป็ นสาหรับทุกองค์กร ถ้าผูบ้ ริ หารสามารถโน้มน้าว หรื อชักจูงบุคคลในองค์กรได้ตรงกับ
เรื่ องที่พนักงานต้องการแล้วก็จะทาให้พนักงานในองค์กรมีแรงจูงใจส่ งให้เขาใช้ความพยายาม
อย่างเต็มที่ในการให้ความร่ วมมือในการทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
นรา สมประสงค์ (2536) ได้กล่าวไว้วา่ แรงจูงใจเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างยิง่ ที่ทาให้องค์กร
ประสบความสาเร็จ โดยการสนองต่อความต้องการของสมาชิกในองค์กร เป็ นการสนอง
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยเช่นกัน การจูงใจเป็ นองค์ประกอบสาคัญต่อการจัดการสมัยดั้งเดิม
จนถึงปั จจุบนั และต่อไปในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพฤติกรรมของคนในองค์กรและ
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รู ปแบบการจูงใจในแบบต่าง ๆ ซึ่งพฤติกรรมมนุษย์ส่วนมากจะมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายที่สามารถ
สนองตอบความต้องการพื้นฐานและเป็ นความต้องการของมนุษย์ ซึ่งโดยพื้นฐานของมนุษย์
ก็มีความต้องการทางร่ างกาย การบริ โภค การพักผ่อน อยูต่ ลอดเวลา ซึ่งในแต่ละคนก็มีวธิ ีที่แตกต่าง
กันในการแสวงหาความต้องการเหล่านั้น ในการวิจยั เรื่ องของแรงจูงใจ จึงเป็ นสิ่งที่สาคัญที่สามารถ
ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงถึงพฤติกรรมและรับทราบวิธีการสร้างหนทางในการเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปในทิศทางที่ตอ้ งการ การจูงใจมีอิทธิพลต่อผลผลิตผลของงานจะมีคุณภาพดีมีปริ มาณมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยูก่ บั การจูงใจในการทางาน ผูบ้ งั คับบัญชาจึงจาเป็ นต้องเข้าใจว่าอะไรคือแรงจูงใจที่
ทาให้พนักงานทางานอย่างเต็มที่ และไม่ใช่เรื่ องง่ายในการจูงใจพนักงาน เพราะบุคลากรตอบสนอง
ต่องาน และวิธีทางานขององค์กรจะแตกต่างกันออกไป การจูงใจจึงจึงมีความสาคัญสามารถสรุ ป
ความสาคัญของการจูงใจในการทางาน (ศิริพร พงศ์ศรี โรจน์, 2540) ได้ ดังนี้
การจูงใจช่วยเพิม่ พลังในการทางานให้บุคคลมีพลัง (Energy) เป็ นแรงขับเคลื่อนหลัก
ในการขับเคลื่อนที่สาคัญต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ในการทางาน ถ้าพนักงานมีแรงจูงใจ
ในการทางานในระดับที่สูง ก็จะทาให้พนักงาน มีความกระตือรื อร้น มีความต้องการอยากทางาน
ให้งานบรรลุความสาเร็ จตามเป้าหมาย เพือ่ ให้ผลผลิตของงานออกมามีคุณภาพ
การจูงใจช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของการทางานของบุคลากร
ในการเปลี่ยนแปลง (Variability) พฤติกรรมของคนจะเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยูก่ บั เวลาและ
สถานการณ์ เมื่อมีความต้องการและแรงจูงใจที่เปลี่ยนไป มีผลทาให้การจูงใจและพฤติกรรมของ
มนุษย์เปลี่ยนตามรู ปแบบการทางานหรื อวิธีทางาน ในบางครั้งก่อให้เกิดการค้นพบวิธีการทางาน
หรื อหนทางที่ดีกว่าและประสบผลสาเร็จมากกกว่า ซึ่งนักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลง
เป็ นจุดเริ่ มต้นของความเจริ ญก้าวหน้าในการทางาน พนักงานที่มีแรงจูงใจในการทางานสูง เมื่อเรา
พยายามทาอย่างเต็มที่ และเต็มความสามารถแร้ว แต่ยงั ไม่ประสบผลสาเร็จบุคคลก็จะพยายามหา
ข้อผิดพลาดหรื อแก้ไขข้อผิดพลาด ข้อบกพร่ องให้ดีข้ นึ ในทุกวิถีทาง จนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
การทางานและค้นพบแนวทางที่เหมาะสม
การจูงใจในการทางานช่วยเสริ มสร้างคุณค่าของความเป็ นคนที่สมบูรณ์ให้ พนักงานที่
มีแรงจูงใจในการทางานจะเป็ นพนักงานที่มีความมุ่งมัน่ ทาให้เกิดความก้าวหน้าและการมุ่งมัน่
ทางานที่ตวั เองได้รับผิดชอบให้สาเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานจึงถือว่าพนักงานคนนั้น
มีจรรยาบรรณในการทางาน (Work ethics) ผูท้ ี่มีจรรยาบรรณในการทางานจึงเป็ นผูท้ ี่มี
ความรับผิดชอบสูง มีความพยายาม มีวนิ ยั ในหน้าที่ และ มัน่ คงในหน้าที่
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ประเภทของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
แรงจูงใจเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญในการทางานและเป็ นสิ่งสาคัญที่หน่วยงาน
ผูบ้ งั คับบัญชา ผูน้ าหน่วยสามารถนามาปรับใช้ ประยุกต์ใช้กบั กาลังพลในหน่วยงาน ถ้าการนามาใช้
ถูกที่ ถูกเวลาก็สามารถทาให้ให้งานในหน่วยงานของตนบรรลุผลสาเร็จตามมุ่งประสงค์
โดยนักวิชาการที่ได้ศึกษาประเภทของแรงจูงใจได้กล่าวไว้ดงั นี้
เอนกกุล กรี แสง (2526) ได้แบ่งแรงจูงใจเป็ น 3 ประเภท ดังนี้ 1) แรงจูงใจทางด้าน
ร่ างกาย (Physiological motive) เป็ นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการที่มนุษย์ที่แสดงออกมาทาง
ร่ างกาย 2) แรงจูงใจทางอารมณ์ และจิตใจ (Psychological motive) เช่น ความสุข ความเจ็บปวด
ความเหนื่อยหล้า ความขยัน ความรัก ความโกรธ ความอิจฉา ความพอใจ เป็ นต้น 3) แรงจูงใจ
ทางด้านสังคม (Social motive) เป็ นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้รับศึกษาอบรมและเรี ยนรู ้
สุณีย ์ ธีรดากร (2522) ได้แบ่งแรงจูงใจเป็ น 3 ประเภทดังนี้
1. ส่ วนบุคคล (Personal motive) เป็ นแรงจูงใจของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันและ
แตกต่างกัน เพราะแต่ละคนก็ต่างครอบครัว ต่างสถานที่ ต่างสังคม ต่างวัฒนธรรม ที่เกิดมาและ
ดาเนินชีวติ ที่แตกต่างกันมีความต้องการที่แตกต่างกันด้วย
2. แรงจูงใจทางด้านร่ างกาย (Physiological motive) เป็ นแรงจูงใจถือกาเนิดมากับตัวเรา
อยูใ่ นตัวเราและแรงจูงใจนี้ก็เกิดและแสดงออกมาจากร่ างกายของเราและก็เป็ นสิ่งที่สาคัญ
ในการดาเนินชีวติ ของความยินดี ความเจ็บปวด ความเหนื่อยหล้า ความขยัน ความรัก ความโกรธ
ความอิจฉา ความพอใจ เป็ นต้น
3. แรงจูงใจทางด้านสังคม (Social motive) เป็ นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เราได้รับ
ศึกษาอบรมและเรี ยนรู ้ จากห้องเรี ยน สถาบันต่าง ๆ ทั้งจาก สิ่งแวดล้อม ความเชื่อ ค่านิยม
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา เป็ นต้นความต้องการเหล่านี้จะกระตุน้ ให้มนุษย์เราเกิดแรงจูงใจและ
แสดงพฤติกรรมทางสังคมออกมา
กันตยา เพิม่ ผล (2541) แบ่งแรงจูงใจทางด้านจิตวิทยาออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1. แรงจูงใจใฝ่ สมั พันธ์ (Affiliative motivation) เป็ นความต้องการความสัมพันธ์อนั ดี
ของมนุษย์กบั เพือ่ นร่ วมงาน โดยเป็ นการยอมรับและสนับสนุนจากเพือ่ นร่ วมงาน จะทาให้
บุคคลนั้นทีม่ ีแรงจูงในสัมพันธ์น้ ีประสบผลสาเร็ จ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. แรงจูงใจใฝ่ อานาจ (Power motivation) เป็ นความต้องการที่บุคคลทีม่ ีแรงจูงใจแบบนี้
จะเป็ นบุคคลที่มีความต้องการใช้อานาจเผด็จการ ลุแก่อานาจ มีความต้องการที่จะควบคุมคนอื่น
และยึดตัวเองเป็ นหลัก มีความเชื่อมัน่ ในความต้องการและความคิดของตนเองอยูเ่ สมอ
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3. แรงจูงใจใฝ่ สมั ฤทธิ์ (Achievement motivation) เป็ นความต้องการที่บุคคลทีม่ ี
แรงจูงใจแบบนี้ จะเป็ นคนที่ รู ้จกั ใช้เหตุและผลมาวิเคราะห์เพือ่ ลดระดับความเสี่ยงลง
มีความรอบครอบ ทาอะไรมีหลักการ มีทฤษฎี มีการศึกษาวิเคราะห์มาก่อนที่จะลงมือทา
สหพล ไกรฤกษ์ (2555) ประเภทของการจูงใจนักจิตวิทยาได้แบ่งการจูงใจออกเป็ น
2 ประเภทคือ
1. การจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) หมายถึงสภาวะของบุคคลทีม่ ีความต้องการ
ในการเรี ยนรู ้หรื อแสวงหาบางอย่างด้วยตนเองโดยมิตอ้ งให้มีบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้อง เช่น นักเรี ยน
สนใจเล่าเรี ยนด้วยความรู ้สึกใฝ่ ดีในตัวของเขาเองไม่ใช่เพราะถูกบิดามารดาบังคับหรื อเพราะ
มีสิ่งล่อใจใด ๆ สาหรับการจูงใจประเภทนี้ ได้แก่
1.1 ความต้องการ (Needs) เนื่องจากคนทุกคนมีความต้องการที่อยูภ่ ายในอันจะทาให้
เกิดแรงขับแรงขับนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายและความพอใจ
1.2 เจตคติ (Attitude) หมายถึงความรู ้สึกนึกคิดทีด่ ีที่บุคคลมีตอ่ สิ่งหนึ่งสิ่งใด
ซึ่งจะช่วยเป็ นตัวกระตุน้ ให้บุคคลทาในพฤติกรรมที่เหมาะสมเช่นเด็กนักเรี ยนรักครู ผสู ้ อนและ
พอใจวิธีการสอนทาให้เด็กมีความสนใจตั้งใจเรี ยนเป็ นพิเศษ
1.3 ความสนใจพิเศษ (Special interest) การที่เรามีความสนใจในเรื่ องใดเป็ นพิเศษ
ก็จดั ว่าเป็ นแรงจูงใจที่ทาให้เกิดความเอาใจใส่ ในสิ่งนั้น ๆ มากกว่าปกติ
2. การจูงใจภายนอก (Extrinsic motivation) หมายถึงสภาวะของบุคคลทีไ่ ด้รับแรง
กระตุน้ มาจากภายนอกให้มองเห็นจุดหมายปลายทางและนาไปสู่ 2 สิ่งดังนี้
2.1 เป้าหมายหรื อความคาดหวังของบุคคลคนทีม่ ีเป้าหมายในการกระทาการใด ๆ
ย่อมกระตุน้ ให้เกิดแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมที่ดี และเหมาะสม เช่น พนักงานทดลองงานมีเป้าหมาย
จะได้รับการบรรจุเข้าทางานจึงพยายามตั้งใจทางานอย่างเต็มความสามารถ
2.2 ความรู ้เกี่ยวกับความก้าวหน้าคนที่มีโอกาสทราบว่าตนจะได้รับความก้าวหน้า
อย่างไรจากการกระทานั้นย่อมจะเป็ นแรงจูงใจให้ต้งั ใจและเกิดพฤติกรรมนั้นขึ้นได้
3. บุคลิกภาพความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพจะก่อให้เกิดแรงจูงใจให้เกิด
พฤติกรรมขึ้นได้เช่นครู อาจารย์ก็ตอ้ งมีบุคลิกภาพทางวิชาการที่น่าเชื่อถือนักปกครองผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หารจะต้องมีบุคลิกภาพของผูน้ าที่ดีเป็ นต้น
4. เครื่ องล่อใจอื่น ๆ มีสิ่งล่อใจหลายอย่างที่ก่อให้เกิดแรงกระตุน้ ให้พฤติกรรมเกิดขึ้น
เช่น การให้รางวัล (Rewards) อันเป็ นเครื่ องกระตุน้ ให้อยากกระทาหรื อการลงโทษ (Punishment)
ซึ่งจะกระตุน้ มิให้กระทาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนอกจากนี้การชมเชยการติเตียนการประกวดการแข่งขัน
หรื อการทดสอบก็จดั ว่าเป็ นเครื่ องมือที่สามารถก่อให้เกิดพฤติกรรมได้ท้งั สิ้น
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ลักษณะต่ าง ๆ ของการจูงใจในการปฏิบัติงาน
ลักษณะสาคัญของสิ่งจูงใจที่เป็ นเงิน (Financial incentive) สิ่งจูงใจที่เป็ นเงินมีมากมาย
หลายวิธีเป็ นสิ่ งจูงใจที่สามารถนาไปใช้ค่อนข้างดี การใช้สิ่งจูงใจเหล่านี้ (วรรษ อุทธา, 2553) ได้แก่
1. อัตราค่าจ้างและเงินเดือน นับว่าเป็ นวิธีการที่ใช้ได้ผล และใช้กนั แพร่ หลายที่สุด
อัตราค่าจ้าง และเงินเดือนเป็ นสิ่งจูงใจโดยตรงทางการเงิน (Direct financial incentive)
แม้จะกล่าวว่าเงินไม่สาคัญเท่าสิ่งอื่น ๆ เช่น งานที่น่าสนใจ ผูบ้ งั คับบัญชามีความเป็ นธรรม
แต่คนงานที่ตอบเช่นนี้หลายคนที่ทางานถึงสองแห่งพร้อมกัน และจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
การลาออกของคนงาน (Employee turnover) พบว่าคนงานออกจากร้านสรรพสินค้า และร้านโลหะ
6 แห่ง เนื่องด้วยความไม่พอใจในค่าจ้าง ดังนั้น อัตราค่าจ้างและเงินเดือนจึงมีผลกระทบต่อสิ่งจูงใจ
การปฏิบตั ิงาน เพราะคนเราไม่สามารถทางานได้อย่างเต็มที่หากมีความกังวลใจในเรื่ องเกี่ยวกับ
ปั ญหาการเงิน มีผคู ้ น้ พบ วิธีการจ่ายเงินค่าจ้าง เพื่อใช้เป็ นสิ่งจูงใจให้คนปฏิบตั ิงานได้หลายวิธี ดังนี้
2. จ่ายตามผลงาน (Pay in terms of production) วิธีการจ่ายค่าจ้างแบบนี้ จะยัว่ ยุให้
คนทางานดีข้ นึ ขยันขึ้น เพราะถ้าปฏิบตั ิงานได้ผลผลิตมากก็จะเป็ นเงินมากเป็ นเงาตามตัว
และถือว่ายุติธรรมดี เพราะใครทางานมากก็ตอ้ งได้ค่าตอบแทนมาก
3. จ่ายตามกาหนดเวลา (Pay according time sent) คือจ่ายตามเวลาที่ตอ้ งใช้
ในการปฏิบตั ิงาน เพราะงานบางประเภทต้องใช้เวลาในการปฏิบตั ิงานมาก เช่น งานฝี มือ เป็ นต้น
4. จ่ายตามอาวุโสของงาน (The seniority method of pay) วิธีการจ่ายค่าจ้างโดยถือหลัก
อายุงานนี้ มีผลในแง่ทาให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กรที่ปฏิบตั ิงานอยู่ คนงานที่อาวุโสก็จะได้
ค่าตอบแทนมาก การจ่ายวิธีน้ ีควรคานึงถึงข้อขัดแย้งของคนหนุ่ม ๆ ที่มีฝีมือในการปฏิบตั ิงาน
5. จ่ายตามขีดแห่งความต้องการ (Pay on of basis of need) การจ่ายวิธีน้ ีมีขอ้ จากัดมาก
และยุง่ ยากในการปฏิบตั ิงานด้วย
6. การกาหนดอัตราค่าจ้างหรื อเงินเดือน นอกจากจะถือหลักแห่งความเป็ นธรรมและ
ความยุติธรรมแล้ว ในส่วนที่สาคัญยิง่ ขึ้นไปก็คือเกี่ยวกับคนที่ปฏิบตั ิงานอยูแ่ ล้วและผูท้ ี่จะเข้ามา
ใหม่วา่ จะสามารถได้คนดีมีความรู ้มีความสามารถมาช่วยทางานได้มากน้อยเพียงใด เพราะทุกคน
ที่เข้าทางานหรื อปฏิบตั ิงานอยูแ่ ล้ว มักจะถือเอาเงินเดือนเป็ นข้อพิจารณาก่อนเข้าทางานหรื อลาออก
จากงานไป เพราะโดยสามัญสานึกแล้วผูท้ ี่ต้งั ใจจะปฏิบตั ิงานให้ได้ผลดีจะต้องไม่มีความเดือดร้อน
ความกังวลใจในด้านจิตใจ และไม่ได้รับการบังคับจากด้านการครองชีพด้วย เพราะคนเราต้องกิน
ต้องใช้ หากการปฏิบตั ิงานยังต้องกังวลใจในเรื่ องการเงินไม่พอใช้ยอ่ มจะทางานให้ได้ผล
อย่างสมบูรณ์ไม่ได้ ฉะนั้นการกาหนดอัตราเงินเดือนจึงเป็ นสิ่งจูงใจสาคัญอย่างหนึ่ง
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7. การจ่ายโบนัส (Bonus) โดยทัว่ ไปมักจะอยูใ่ นรู ปแบบของเงินโบนัส มีประโยชน์
ในแง่ที่ทาให้ลูกจ้างทางานเต็มที่ โบนัสจะไปช่วยเสริ มให้ค่าจ้างหรื อเงินเดือนสูงขึ้น ทาให้คน
มีความมัน่ คงทางด้านการเงินมากขึ้นกว่าเดิม การจ่ายโบนัสจะกระทากันเป็ นงวด ๆ
อาจเป็ นระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรื อ 12 เดือน
8. การแบ่งปั นผลกาไร (Profit sharing) เป็ นวิธีการที่หน่วยงานจ่ายหรื อให้ผลประโยชน์
ตอบแทนพนักงานมากกว่าปกติ โดยขึ้นอยูก่ บั ผลกาไรของกิจการ เป็ นการให้ผลประโยชน์
ในกรณี พเิ ศษ เพือ่ เป็ นผลตอบแทนที่ได้ร่วมในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันมา ซึ่งการแบ่งปั นผลกาไร
อาจทาได้โดย การจ่ายเป็ นเงินสด หรื อการจ่ายให้เป็ นงวด
9. การให้บาเหน็จ โดยพิจารณาจากการทางานและไม่มีความผิดจนเป็ นที่น่าพึงพอใจ
เมื่อจะออกจากงานแล้วก็จะมอบบาเหน็จให้เป็ นรางวัล
10. การให้บานาญ เป็ นสิ่งจูงใจที่ทาให้คนสนใจที่จะเข้าทางานในองค์การหรื อ
ในหน่วยงาน เพราะเมื่อทางานมาจนอายุมาก ครบกาหนดเวลาหนึ่งแล้ว ย่อมต้องการพักผ่อน
ในชีวติ บั้นปลาย จึงต้องการให้หน่วยงานรองรับสวัสดิภาพของตนในระยะนี้
11. การให้ผลประโยชน์เกื้อกูล (Fringe benefit) ซึ่งอาจมองไม่เห็นในรู ปของตัวเงิน
โดยตรงแต่ก็ช่วยให้ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจนั้นดีข้ นึ เช่น การช่วยเหลือ การให้สวัสดิการ
ในด้านต่าง ๆ ด้านการเงิน ด้านที่อยูอ่ าศัยด้านสุขภาพ และบริ การด้านสันทนาการ เป็ นต้น
12. การจัดกองทุนสงเคราะห์ (Financial service) เพือ่ ช่วยเหลือกรณี มีความเดือดร้อน
ในด้านการเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่า และให้ระยะเวลาผ่อนชาระที่ยาวนาน
13. ลักษณะสาคัญของสิ่งจูงใจที่ไม่เป็ นเงิน เป็ นสิ่งที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานของ
องค์การเช่นเดียวกัน เพราะพนักงานในองค์การมีตาแหน่งงานระดับต่าง ๆ กัน มีความต้องการ
ที่แตกต่างกันออกไปด้วย โดยปกติคนงานที่มีความต้องการในผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินมากกว่า
บุคคลในระดับหัวหน้างาน ดังนั้น การใช้สิ่งจูงใจเพือ่ กระตุน้ ให้บุคคลในองค์การปฏิบตั ิงานด้วยดี
นั้นจึงจาเป็ นต้องเลือกสิ่งจูงใจที่เหมาะสมกับบุคคลและลักษณะของงานด้วย ได้แก่
1. การยกย่อง และการยอมรับนับถือ (Recognition)
2. การมีส่วนร่ วมได้เป็ นส่วนหนึ่งของหมู่คณะ (Sense of belonging)
3. การแข่งขัน (Competition)
4. โอกาสก้าวหน้า (Opportunity)
5. ความยุติธรรม (Fairness)
6. บริ หารด้านสันทนาการ (Recreational service)
7. การเข้ามีส่วนร่ วม (Participation)
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องค์ประกอบพืน้ ฐานที่เป็ นแรงจูงใจให้ เกิดการปฏิบัติงาน
เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540) กล่าวว่า แม้วา่ นักวิจยั และนักทฤษฎีทาง
ด้านการบริ หารและนักพฤติกรรมศาสตร์ยงั ไม่เห็นพ้องกันว่า อะไรเป็ นตัวกระตุน้ ให้คน
เกิดการอยากทางาน แต่อย่างไรก็ตามมีความเห็นสอดคล้องกันว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ล้วนแล้วแต่มีส่วนในการจูงใจให้คนอยากทางานได้
1. งานที่มีลกั ษณะท้าทายความสามารถนั้นมีคนจานวนมากที่ถูกจูงใจ ในการปฏิบตั ิงาน
ที่มีลกั ษณะท้าทายความสามารถ ความน่าเบื่อหน่ายของงานทาให้เกิดความเก็บกดแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงาน ในการจูงใจให้คนปฏิบตั ิงานให้เต็มความสามารถของเขานั้น ผูบ้ ริ หารควรให้งาน
ที่เขาจะทามีลกั ษณะที่ทา้ ทายความสามารถให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่จะต้องคานึงไว้อยูเ่ สมอว่า
งานที่ลกั ษณะท้าทายต่อบุคคลหนึ่งนั้น อาจจะไม่เป็ นสิ่งที่ทา้ ทายความสามารถของอีกบุคคลหนึ่ง
ก็เป็ นได้ และเนื่องจากว่าคนเรามีความสามารถทีแ่ ตกต่างกัน ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรที่จะต้องพิจารณา
ถึงความสามารถ ความถนัด ทักษะ และการศึกษาในการที่จะปฏิบตั ิงานตามที่ได้มอบหมายงาน
ให้ทาด้วย
2. การมีส่วนร่ วมในการวางแผน โดยทัว่ ไปคนงานหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานจะถูกต้อง
ให้มีแรงจูงใจสูง ถ้าหากพบว่าเขาถูกขอร้องให้ช่วยในการวางแผน และกาหนดสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั ิงานของเขาเอง คนยิง่ อยูใ่ นระดับสู งมากเท่าใดภายในองค์การใดองค์การหนึ่ง
การให้มีส่วนร่ วมในการกาหนดแผนงานมากขึ้นก็จะเป็ นแรงจูงใจการทางานมากขึ้นเท่านั้นด้วย
แต่อย่างไรก็ตามมีบางคนที่ชอบเป็ นผูต้ าม ซึ่งบุคคลในกลุ่มหลังนี้ การกาหนดแผนงานให้ และ
การแยกแยะรายละเอียดของการปฏิบตั ิงานจะเป็ นแค่แรงจูงใจให้เขาอยากจะทางานเท่านั้น
3. การให้การยกย่องและสถานภาพความต้องการที่จะได้รับการยกย่องชมเชยและ
การปรับปรุ งสถานภาพให้ดีข้ นึ มีอยูใ่ นบุคคลทุกคน ไม่วา่ จะอยูใ่ นฐานะอะไร มีอายุ การศึกษา หรื อ
มีองค์ประกอบอื่น ๆ เป็ นอย่างไร คนเราทุกคนดูเหมือนว่าจะต้องการได้รับการยอมรับจาก
เพือ่ นพ้องและจากผูบ้ งั คับบัญชาเหมือนกันหมดทุกคน และแน่นอนที่สุด การให้การยกย่องชมเชย
นั้น ต้องทาด้วยความจริ งใจและยึดหลักของให้ว่า ให้สาหรับผูท้ ี่มีการปฏิบตั ิงานเหนือกว่าขั้นเฉลี่ย
ถ้าหากไม่เช่นนั้นแล้วก็จะไม่เป็ นสิ่งที่น่าชื่นชมสาหรับผูไ้ ด้รับเลย และจะเป็ นที่เยาะเย้ย ถากถาง
จากบุคคลอื่น ด้วยความมากน้อยของความต้องการในการให้การยกย่องชมเชยนั้นแตกต่างกันไป
และเป็ นสิ่งจูงใจในการทางานของบุคคลแต่ละคน แตกต่างกันไปด้วย บางคนต้องการมาก
แต่บางคนซึ่งเป็ นคนขี้อายกับไม่ชอบให้คนยกย่องต่อหน้าคนอื่น เนื่องจากมีความอายที่จะได้รับ
การยกย่องชมเชยจากสาธารณะเช่นนั้น ของเกือบทุกสิ่งสามารถจะใช้เป็ นลักษณะชี้บอก
ทางสถานภาพได้ อาทิ ที่จอดรถประจาตาแหน่งบ้านตาแหน่ง และอื่น ๆ ซึ่งล้วนแต่ใช้ได้ท้งั นั้น
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ในการที่จะมอบให้คนที่มีความสามารถที่เด่นกว่าคนอื่น เพือ่ เป็ นสัญลักษณ์บอกถึงการมีสภาพ
เหนือกว่าคนอื่น ๆ ได้
4. การให้ความรับผิดชอบมากขึ้น และการให้อานาจบารมีมากขึ้นไม่ใช่วา่ คนทุกคน
มีความหวังที่จะรับผิดชอบ และอานาจบารมีเพิม่ มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมีคนจานวนมากที่ทางาน
ภายในองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่ตอ้ งการที่จะมีความรับผิดชอบ มีอานาจบารมีมากขึ้นจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา และมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานเนื่องจากมีการคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งเหล่านี้
จากการทางานในการคิดแบบสร้างสรรค์ ผูบ้ ริ หารควรจะใช้สิ่งเหล่านี้ อาทิ แผนของการเลื่อนขั้น
เลื่อนตาแหน่ง การมอบความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมเป็ นเครื่ องมือในการที่จะจูงใจให้คน
ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ความมัน่ คงและความปลอดภัย ความต้องการความมัน่ คงและความปลอดภัยก็คือ
ความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความกลัวในสิ่งต่าง ๆ เช่น การไม่มีงานทา การสูญเสียตาแหน่งงาน
การถูกลดตาแหน่ง และการสูญเสียรายได้ ซึ่งเป็ นสิ่งที่มีอยู่ และแฝงอยูใ่ นจิตใจของทุกคน
ระดับความต้องการของทุกคนในเรื่ องความมัน่ คงและปลอดภัย จะเป็ นสิ่งสาคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใด
ทั้งหมด ซึ่งบุคคลประเภทนี้จะมีความอดกลั้นต่อความไม่สะดวก และการกระทาที่ไม่ยตุ ิธรรมได้
เนื่องจากต้องการที่จะมีงานทาหรื อเพียงเพือ่ กลัวว่าจะเสียโอกาสที่จะได้รับเงินตอบแทน คือ
บาเหน็จบานาญตอนออกจากงานนัน่ เอง
6. สิ่งที่มีความสาคัญ และยากยิง่ อันหนึ่งที่นกั บริ หารจะต้องเผชิญก็คือ การจะกาหนดว่า
ควรจะจัดให้มีความมัน่ คงปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ความมัน่ คงปลอดภัยเป็ นตัวกระตุน้ หรื อ
สิ่งจูงใจที่สาคัญมากอย่างหนึ่ง แต่การจัดให้มีความมัน่ คงปลอดภัยมากหรื อน้อยเกินไปก็จะเป็ น
อันตรายไม่ก่อประโยชน์ได้ หากให้นอ้ ยเกินไป คนก็จะแสวงหาแหล่งทางานใหม่ที่มนั่ คงกว่า
ให้ค่าจ้างดีกว่า หากได้มากคนงานก็อาจะมีการพัฒนาความเฉื่อยชาในการทางาน และทาให้ผลผลิต
ของการทางานต่าลงได้ ในองค์กรบางองค์กรที่จดั ให้มีความมัน่ คงปลอดภัยในงานที่ทา โดยให้
การประกันว่าจะมีการจ้างต่อเนื่องกันไป ประสบความสาเร็จในการผลิตมาก ดังเช่นองค์กรต่าง ๆ
ในญี่ปนุ่ และสหรัฐอเมริ กา สิ่งนี้ยอ่ มแสดงให้เห็นว่าความมัน่ คงในการงานเป็ นองค์ประกอบหนึ่ง
ที่เป็ นสิ่งจูงใจอย่างดีในการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิภาพได้
7. ความเป็ นอิสระในการทางาน คนเราทุกคนก็มีความปรารถนาที่จะมีอิสระ
ในการกระทาบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเขาเองอยูท่ ุกคน แม้กระทัง่ ในตัวของเด็ก เรามักจะได้ยนิ คาพูด
ประโยคนี้เสมอว่า ปล่อยให้ผมทางานตามที่ผมอยากจะทาบ้างเถิด ความต้องการที่จะเป็ นนายของ
ตัวเองในการปฏิบตั ิงานบางอย่างในบางคนเป็ นความปรารถนาที่รุนแรงมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในกลุ่มที่มีความเชื่อมัน่ ในตนเองสูง การบอกทุกอย่างว่าควรจะทางานอย่างไร จะเป็ นการทาให้
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แรงจูงใจต่าลง และทาให้เกิดความไม่พอใจในงานที่ทาได้ ซึ่งเราจะเห็นได้วา่ ในปั จจุบนั มีวธิ ีการแก้
ความไม่พอใจ ซึ่งเกิดเนื่องจากการแจกแจงรายละเอียดและการอธิบายสิ่งที่ตอ้ งการในแผน
ซึ่งวิธีน้ ีเรี ยกว่า Job enrichment ซึ่งเป็ นวิธีการที่จะวางรู ปแบบของงาน ทาให้งานนั้นมี
ความน่าสนใจมากขึ้น
8. โอกาสในด้านความเจริ ญเติบโตทางด้านส่วนตัวคนส่วนมาต้องการหรื อชอบที่จะมี
การเจริ ญงอกงามหรื อเติบโตทางด้านทักษะความสามารถทางด้านวิชาชีพหรื อประสบการณ์
เครื่ องมือของการจูงใจที่ดี คือ การให้คามัน่ สัญญา และดาเนินการตามสัญญานั้น ๆ ในเรื่ องโอกาส
ส่วนบุคคลที่จะมีการเจริ ญเติบโต มีทกั ษะ อันมีผลเนื่องมาจากการมีประสบการณ์ในการทางาน
นัน่ เอง ความปรารถนาที่จะมีความเจริ ญเติบโตหรื อความเจริ ญงอกงามนั้นกับความจริ งที่วา่ มนุษย์
เป็ นสิ่งมีชีวติ ที่มีจุดมุ่งหมาย มีเป้าหมาย องค์การต่าง ๆ ที่มีการให้การฝึ กอบรมและมีโครงการศึกษา
การเดินทางเพือ่ ดูงานนอกสถานที่ การหมุนเวียนงาน และการสร้างประสบการณ์การทางานจาก
เครื่ องมือต่าง ๆ ล้วนแต่ใช้วธิ ีการในการให้โอกาสด้านความเจริ ญงอกงามส่วนบุคคลเป็ นแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานทั้งนั้น
9. โอกาสในการก้าวหน้า สิ่งที่คล้ายคลึงกันมากกับการใช้วธิ ีการให้โอกาส
มีการเจริ ญเติบโตเป็ นแรงจูงใจ แม้วา่ ไม่ใช่ทุกคนจะต้องการที่จะได้รับการเลื่อนตาแหน่งให้ไปสู่
ระดับที่สูงกว่าในองค์การ แต่ก็มีคนส่วนมากทีม่ ีความต้องการโอกาสก้าวหน้านี้แน่นอนที่สุดว่า
ความปรารถนาที่จะมีความก้าวหน้านั้นแตกต่างกันในแต่ละคน บางคนอาจจะตกใจหรื อสะดุง้ กลัว
ในการที่หน่วยงานให้โอกาสในการก้าวหน้าไวมาก ซึ่งสาหรับพวกเขาแล้ว ความปรารถนาที่จะมี
ความมัน่ คงในการมีอิทธิพลแรงกว่าความปรารถนาที่จะมีความก้าวหน้าไวแต่ไม่มนั่ คง เขาชอบ
องค์กรที่กา้ วหน้าไปเรื่ อย ๆ ไม่กา้ วไวเกินไป เนื่องจากเขาต้องการมีความมัน่ ใจในความมัน่ คงของ
งานนัน่ เอง
10. เงิน และรางวัลที่เกี่ยวข้องกับเงิน สาหรับคนบางคนเงินเป็ นสิ่งที่มีอิทธิพลจูงใจสูง
มาก อาทิ คนขาดเงินย่อมต้องการเงิน เงินจะเป็ นแรงจูงใจมากกว่าบุคคลอื่น ๆ ความเจริ ญมีอยูว่ า่
บางคนให้แนวแนวคิดว่าเงินเป็ นสิ่งสาคัญ แต่ในบางสถานการณ์ เงิน และรางวัลที่เกี่ยวกับเงิน
ก็จะไม่ใช่สิ่งกระตุน้ ที่มีประสิทธิภาพที่จะทาให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ดังเช่นที่
คนอย่างมากเชื่ออย่างนั้น โดยขอให้พจิ ารณาเครื่ องชี้วดั บางประการที่วา่ เงินอาจจะถูกมองเกินกว่า
ความเป็ นเงินที่วา่ เป็ นเงินเสมือนเครื่ องจูงใจหรื อแรงจูงใจ
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กระบวนการเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
กระบวนการจูงใจมีองค์ประกอบ 3 ประการ (สหพล ไกรฤกษ์, 2555)
1. ความต้องการ (Needs) คือสภาวการณ์ การเรี ยนการคิดซึ่งอาจจะเป็ นการขาดทาง
ด้านร่ างกายหรื อการขาดทางด้านจิตใจก็ได้
2. แรงขับ (Drive) เมื่อมนุษย์ท้งั ทางด้านร่ างกายและทางด้านจิตใจถ้าหากขาด
บางสิ่งบางอย่างแล้วก็จะเข้าสู่การเกิดภาวะความตึงเครี ยดขึ้นภายในร่ างกายและจิตใจ ในสภาวะ
ตึงเครี ยดนี้ก็จะกลายเป็ นแรงกระตุน้ หรื อตัวกาหนดทิศทาง (Action oriented) เพือ่ นาไปสู่เป้าหมาย
ซึ่งจะเป็ นการลดสภาวะความตึงเครี ยด
3. สิ่งล่อใจ (Incentive) หรื อเป้าหมาย (Goal) อาจไปกระตุน้ ให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม
ของตนเองออกมา ตามที่ตนเองได้ ต้องการหรื อคาดหวังไว้ อาจจะมีได้หลายระดับตั้งแต่สิ่งล่อใจ
ในเรื่ องพื้นฐานคือปั จจัย 4 ไปจนถึงความต้องการทางใจในด้านต่าง ๆ
บุคคลในองค์กรการจะมีความพึงพอใจที่จะทางานในองค์กรนั้น หรื อทางานนั้น
อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูก่ บั การจูงใจเป็ นสาคัญ เพราะการจูงใจเป็ นสาเหตุของการกระทา
หรื อพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ ฮาร์ลอร์ด เจ ลิฟวิทท์ (Leavitt, 1964) ได้กล่าวว่า
พฤติกรรมมนุษย์จะเป็ นไปโดยมีขอ้ สมมุติฐานทีส่ มั พันธ์กนั อยู่ 3 ประการคือ พฤติกรรมจะเกิดขึ้น
ได้ตอ้ งมรสาเหตุมาทาให้เกิด (Behavior is caused) พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นได้น้ นั จะต้องมีแรงกระตุน้
จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระตุน้ ทาให้เกิด (Behavior is motivated) พฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นจะเป็ นไป
โดยมีจุดมุ่งหมายเสมอ (Behavior is goal directed)
แรงจูงใจเป็ นพลังที่ช้ ีและนาไปสู่จุดหมายในการทางาน สตีเฟน พี รอบบินส์ (Robbins,
1993) ได้อธิบายไว้วา่ กระบวนการจูงใจนั้นเริ่ มต้นจากความต้องการที่ยงั ไม่ได้นบั การตอบสนอง
จนทาให้เกิดความตึงเครี ยดและก็กระตุน้ ให้เกิดแรงขับขึ้นในตัวบุคคล ซึ่งในแรงขับนี้จะเป็ น
การแสวงหาพฤติกรรมที่จะตอบสนองความต้องการและหากความต้องการได้รับการตอบสนอง
ก็จะสามารถลดความเครี ยดนั้นลงได้ ดังภาพที่ 2
ความต้อง
การที่ยงั ไม่
ได้รับการ
ตอบสนอง

ความ
ตึง
เครี ยด

แรง
ขับ

การ
แสวงหา
พฤติกรรม
ตอบสนอง

ความ
ต้องการ
ได้รับการ
ตอบสนอง

ภาพที่ 2 กระบวนการจูงใจของ Stephen P. Robbpns (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551)

การ
ลด
ความ
เครี ยด
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ธีระศักดิ์ กาบรรณารักษ์ (2542) ได้แสดงทรรศนะที่สอดคล้องว่า กระบวนการจูงใจ
ที่เกิดขึ้นได้น้ นั จะต้องการเกิดขึ้นภายในคนนั้นหรื อเกิดความไม่สมดุลภายในจิตใจ ความไม่สมดุลนี้
ก็จะก่อให้เกิดความเครี ยด มนุษย์จึงต้องพยายามที่จะกระทาบางสิ่งบางอย่างเพือ่ ลดความเครี ยด
เมื่อความเครี ยดความต้องการหมดไปก็จะหมดแรงจูงใจ ซึ่ งสามารถอธิบายได้ 6 ขั้นตอนต่อไปนี้
1. ขั้นตอนความต้องการ (Need stage)
2. ขั้นตอนความเครี ยด (Tension stage)
3. ขั้นของแรงขับ (Dive stage)
4. ขั้นของพฤติกรรม (Behavior stage)
5. ขั้นความต้องการได้รับการตอบสนอง (Stisfied stage)
6. ขั้นความเครี ยดลดลง (Reduction stage)
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2551) ได้นาเสนอแบบจาลองแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ที่เกิดจากกระบวนการต่าง ๆ ที่ร่างกายและจิตใจถูกกระตุน้ จากสิ่งเร้าให้เกิดการแสดงออกของ
พฤติกรรมเพือ่ บรรลุจุดมุ่งหมายของเป้าหมายที่ตอ้ งการ ซึ่งสามารถแสดงได้ดงั แบบจาลอง
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ดังภาพที่ 3
V
แรงขับได้รับ
ความต้องการ
พฤติกรรม
เป้าหมาย
แรงขับ
การตอบสนอง
ภาพที่ 3 แบบจาลองแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551)
จากภาพสามารถอธิบายได้วา่ ความต้องการ (Need) ของบุคคลจะเป็ น แรงขับ (Drive)
ให้พฤติกรรม (Behavior) เพือ่ ให้ได้สิ่งที่ตอ้ งการหรื อเป้าหมาย (Goal) ถ้าบุคคลบรรลุเป้าหมายแล้ว
แรงขับก็จะลงลง และอาจจะเกิดความต้องการอื่นขึ้นอีกเป็ นวงจร โดยบุคคลที่มีการจูงใจ (Goal)
จะมีลกั ษณะ 3 ประการ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) ได้แก่ พลังในการแสดงออก (Energy)
การจูงใจจะก่อให้เกิดพลังเพือ่ ที่บุคคลจะทากิจกรรมนั้น ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย จึงเป็ นสิ่งที่บุคคลนั้น
จะมีความกระตือรื อร้น ทุ่มเท เอาใจใส่ ในการทางาน ดังเช่น พนักงานของบริ ษทั จะต้องทางาน
อย่างเต็มที่เพือ่ ให้ได้รับการพิจารณาจากหัวหน้างานในการเลื่อนตาแหน่งหรื อขึ้นเงินเดือน
1. ความพยายาม (Persistence) เป็ นการแสดงออกถึงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ไม่ยอ่ ท้อ
และก็ต่อเนื่อง ก็เพราะมีความมัน่ คงในสิ่งที่เชื่อหรื อต้องการสิ่งที่จูงใจ ทาให้บุคคลมีความพยายาม
ที่จะทากิจกรรมต่าง ๆ จนประสบผลสาเร็ จ โดยบุคคลจะทุ่มเทความสามารถ และทรัพยากร
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ในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย เช่น หัวหน้างานปฏิบตั ิงานเลยเวลาทางานปกติ เพือ่ ที่จะแก้ไข
ปั ญหาให้สาเร็จ
2. เปลี่ยนแปลง (Variability) พฤติกรรมขอคนจะเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยูก่ บั เวลาและ
สถานการณ์ เมื่อมีความต้องการและแรงที่เปลี่ยนไป มีผลทาให้การจูงใจและพฤติกรรมของบุคคล
เปลี่ยนตามรู ปแบบการทางานหรื อวิธีทางาน นอกจากนี้พฤติกรรมของบุคคล ยังคงเปลี่ยนแปลงได้
จากผลกระทบของแต่ละบุคคลอีกด้วย ซึ่งเราจะเห็นได้วา่ บุคคลที่มีแรงจูงใจจะมีพลัง มีเจตนารมณ์
และมีความพยายามในการแสดงออก เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งถ้าหากเรากระตุน้ ให้บุคคล
มีแรงจูงใจในการทางาน เขาก็จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ ในการจูงใจก็มีความละเอียดอ่อน สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ จึงทาให้ผบู ้ ริ หารต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในเทคนิคและหลักการในการจูงใจ
ให้บุคลากรสามารถปฏิบตั ิงานหรื อทางานให้องค์กรประสบผลสาเร็จและสร้างความก้าวหน้าให้กบั
องค์กรนั้น ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมาย 3 ประการ ดังนี้
1. เพือ่ เป็ นการดึงดูดพนักงานที่มีศกั ยภาพให้ร่วมงานกับองค์กร
2. เพือ่ เป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานให้ปฏิบตั ิงานและสร้างสรรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพ
3. เพือ่ เป็ นการรักษาพนักงานที่มีความรู ้ความสามารถให้อยูก่ บั องค์กร
ปัจจัยที่มีผลต่ อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
Steers (1977) ได้แบ่งปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจขององค์กรเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. ลักษณะส่วนบุคคลของผูป้ ฏิบตั ิงาน (Personal characteristic) ประกอบด้วย อายุ เพศ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ระดับตาแหน่ง และอัตราเงินเดือน
2. ลักษณะงาน (Job characteristic) ลักษณะงานที่แตกต่างกัน จะมีอิทธิพลต่อ
ระดับความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กรแตกต่างกัน ลักษณะงานที่ดีจะทาให้บุคลากรรู ้สึกมีแรงจูงใจ
อยากทางานเพือ่ เพิม่ ค่าให้กบั ตนเอง
3. ประสบการณ์ในงาน (Work experience) หมายถึง การรับรู ้ของสมาชิกต่อสิ่งแวดล้อม
ในช่วงปฏิบตั ิงาน ประสบการณ์ที่ได้รับเป็ นคุณหรื อโทษ มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ได้แก่
ความรู ้สึกว่าคนที่มีความสาคัญต่อองค์กร องค์กรพึ่งพาได้ ความคาดหวังได้รับการตอบสนอง
ทัศนคติที่มีต่อเพือ่ นร่ วมงาน และองค์กร
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ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s needs hierarchy of theory)
Maslow (1970) ได้ต้งั ทฤษฎีทวั่ ไปเกี่ยวกับการจูงใจอันเป็ นที่รู้จกั และยอมรับกัน
แพร่ หลาย โดยมีขอ้ สมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ 3 ประการ ดังนี้
1. คนทุกคนมีความต้องการและความต้องการนี้จะมีอยูต่ ลอดเวลาไม่มีที่สิ้นสุด
2. ความต้องการที่ได้รับตอบสนองแล้วจะไม่เป็ นสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีกต่อไป
ความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนองเท่านั้นที่เป็ นสิ่งจูงใจของพฤติกรรม
3. ความต้องการของคนจะมีลกั ษณะเป็ นลาดับขั้นจากที่ต่าไปที่สูงตามลาดับความสาคัญ
กล่าวคือ เมื่อความต้องการในระดับต่าได้รับการตอบสนองแล้วความต้องการระดับสูงก็จะเรี ยกร้อง
ให้ตอบสนอง
นอกจากนี้ มาสโลว์ยงั ได้สรุ ปลักษณะของการจูงใจไว้วา่ จะเป็ นไปอย่างมีระเบียบ
ตามลาดับของความต้องการ (Hierarchy of needs) มีลกั ษณะจากต่าไปหาสูงมี 5 ข้อ ดังนี้
1. ความต้องการทางด้านร่ างกาย (Physiological needs) ความต้องการทางด้านร่ างกาย
เป็ นความต้องการเบื้องต้นเพือ่ ความอยูร่ อด เช่น ความต้องการในเรื่ องอาหาร น้ า ที่อยูอ่ าศัย
เครื่ องนุ่งห่มยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อนและความต้องการทางเพศ ฯลฯ ความต้องการ
ทางด้านร่ างกาย จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนก็ต่อเมื่อความต้องการทางด้านร่ างกายยังไม่ได้รับ
การตอบสนองเลย ในด้านนี้โดยปกติแล้วองค์การทุกแห่งมักจะตอบสนองความต้องการของ
แต่ละคนด้วยวิธีการทางอ้อมคือ การจ่ายเงินค่าจ้าง
2. ความต้องการความปลอดภัยหรื อความมัน่ คง (Security of safety needs) ถ้าหาก
ความต้องการทางร่ างกายได้รับการตอบสนองตามสมควรแล้ว มนุษย์ก็จะมีความต้องการ
ในขั้นต่อไปที่สูงขึ้น คือความต้องการความปลอดภัยหรื อความมัน่ คงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่ างกาย
ความสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ ส่วนความมัน่ คงนั้น หมายถึง ความต้องการความมัน่ คง
ในการดารงชีพ เช่น ความมัน่ คงในหน้าที่การงาน สถานะทางสังคม
3. ความต้องการทางด้านสังคม (Social or belonging needs) ภายหลังจากที่คนได้รับ
การตอบสนองขั้นดังกล่าวแล้วจะมีความต้องการที่สูงขึ้น คือความต้องการทางด้านสังคมจะเริ่ มเป็ น
สิ่งจูงใจที่สาคัญต่อพฤติกรรมของคน ความต้องการทางด้านนี้จะเป็ นความต้องการเกี่ยวกับ
การอยูร่ ่ วมกัน การได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่นและมีความรู ้สึกว่าตนเองเป็ นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มทางสังคมอยูเ่ สมอ
4. ความต้องการที่จะมีฐานะเด่นในสังคม (Esteem of status needs) ความต้องการ
ขั้นต่อมาเป็ นความต้องการที่ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ดันนี้ คือ ความมัน่ ใจในตนเอง เรื่ อง
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ความสมารถความรู ้และความสาคัญของตัวเอง รวมตลอดทั้งความต้องการที่จะมีฐานะเด่น
เป็ นที่ยอมรับของบุคคลอื่น หรื ออยากให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริ ญในความรับผิดขอบ
ในหน้าที่การงาน การดารงตาแหน่งที่สาคัญในองค์กร
5. ความต้องการที่จะได้รับความสาเร็จในชีวติ (Self-actualization Needs) ลาดับขั้น
ความต้องการที่สูงสุดของมนุษย์คือ ความต้องการที่จะสาเร็ จในชีวติ ตามความนึกคิดหรื อ
ความคาดหวัง ทะเยอทะยานใฝ่ ฝัน ภายหลังจากที่มนุษย์ได้รับการสนองตอบความต้องการทั้ง 4 ขั้น
อย่างครบถ้วนแล้ว ความต้องการในขั้นนี้จะเกิดขึ้นและมักจะเป็ นความต้องการที่เป็ นอิสระเฉพาะ
แต่ละคน ซึ่ งต่างก็มีความนึกคิดใฝ่ ฝันที่อยากจะได้รับผลสาเร็จในสิ่ งอันสูงส่ งในทัศนะของตน
ตามภาพที่ 4
ความต้องการความสาเร็จสูงสุดแห่งตน
(การพัฒนาตนตามศักยภาพ)


ความต้องการยอมรับนับถือ
(เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับจากผูอ้ ื่น)


ความต้องการสังคม
(ความรัก การมีส่วนร่ วม สัมพันธภาพกับผูอ้ ื่น)


ความต้องการความปลอดภัยและความมัน่ คง
(ความปลอดภัยทางร่ างกาย ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ)


ความต้องการทางร่ างกาย
(อากาศ อาหาร น้ า นอนหลับ หิว เพศ ที่อยูอ่ าศัย ฯลฯ )
ภาพที่ 4 ลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536)
จากทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของมาสโลว์สรุ ปได้วา่ ความต้องการทั้ง 5 ขั้น
ของมนุษย์มีความสาคัญต่อวิถีชีวติ ของมนุษย์ ซึ่งจะแสวงหาการตอบสนองความต้องการของตน
ไม่มีที่สิ้นสุดเพือ่ ให้ชีวติ ดารงอยูใ่ นสังคมต่อไปได้อย่างมีความสุข บุคคลแต่ละคนจะปฏิบตั ิตน
ให้สอดคล้องกับการบาบัดความต้องการในแต่ละประเภทที่เกิดขึ้น การจูงใจตามทฤษฎีน้ ี
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ต้องพยายามตอบสนองความต้องการของมนุษย์ซ่ ึงมีความต้องการลาดับขั้นที่แตกต่างกันได้ และ
ความต้องการตั้งแต่ลาดับขั้นที่ 1 จนถึงขั้นที่ 5 จะมีความสาคัญแก่บคุ คลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั
ความพึงพอใจที่ได้รับจากการตอบนองความต้องการในลาดับต้น ๆ
ทฤษฎีสองปัจจัย ของ เฟรดเดอร์ ริค เฮอซ์ เบอร์ ก (Federrich Herzberg)
เมื่อปี ค.ศ.1957 Herzberg (1967)ได้เสนอผลงานเรื่ อง ทฤษฎี 2 ปั จจัยขึ้นมา ซึ่งเป็ น
การแสดงแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการทางาน การสร้างความพึงพอใจ
และแรงจูงใจในการทางานให้กบั คนที่ทางานในองค์การ โดยเฮอร์เบอร์กได้เสนอแนวคิดได้วา่
ในการทางานของคนในองค์การจะเกี่ยวข้องกับ 2 สิ่งนี้ คือ ความพึงพอใจและความไม่พงึ พอใจ
ในการทางาน ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่จึงหาหนทางที่จะป้องกันไม่ให้คนในองค์การเกิดความไม่พอใจ
ในการทางาน เพือ่ ให้คนที่ทางานอยากอยูท่ างานต่อ ในการสร้างความพึงใจและแรงจูงใจเพือ่ ให้
คนที่มีความขยันทางาน ตั้งใจในการทางานอย่างเต็มที่เมความสามรถนั้นเป็ นเรื่ องที่ยงุ่ ยากและ
มีความซับซ้อนจึงทาให้ผบู ้ ริ หารส่ วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาดาเนินการ
จากผลการศึกษาค้นพบว่า ปั จจัยที่สาคัญและมีผลกระทบต่อความพึงพอใจในการทางาน
นั้น สามารถแบ่งแยกออกได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ ปั จจัยสุขอนามัยหรื อปั จจัยรักษา (Maintenance
factor/ Hygiene factor) และปั จจัยจูงใจ (Motivation factors/ Motivator) โดยปั จจัยกลุ่มหนึ่ง
ที่มกั จะมีแนวโน้มเป็ นผลที่ไม่ดี มักจะเกิดขึ้นภายใต้เหตุการณ์ของงานที่ทาอยู่ คือ นโยบายและ
การบริ หารองค์การ การปกครองบังคับบัญชา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และสภาพการทางาน
ความมัน่ คงในงาน ค่าตอบแทน ซึ่งเฮอร์ซเบิร์ก ให้ชื่อปั จจัยกลุ่มแรกนี้วา่ ปั จจัยเกี่ยวกับสุขอนามัย
หรื อปั จจัยรักษา (Factor of hygiene) แต่ปัจจัยกลุ่มที่สองมักจะถูกกล่าวถึงโดยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ดี
และมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน คือ ความสาเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะ
งาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้า และความเจริ ญก้าวหน้าส่วนบุคคล ซึ่งรวมเรี ยกว่าปั จจัยจูงใจ
(Motivators factors/ Motivator) เนื่องจากปั จจัยเหล่านี้จะไม่สามารถสร้างแรงจูงใจได้ แต่อาจ
ป้องกันมิให้แรงจูงใจด้านลบหรื อความไม่พงึ พอใจงานเกิดขึ้นมาได้ สามารถแยกให้เห็นเด่นชัด
ออกเป็ น 2 ปั จจัย ดังต่อไปนี้คือ
1. ปั จจัยสุขอนามัยหรื อปั จจัยรักษา (Maintenance factor/ Hygiene factor) ปั จจัยตัวนี้
หมายถึงปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่ช่วยป้องกัน หรื อช่วยรักษาไม่ให้เกิดความไม่พงึ พอใจในการทางาน
ของคนที่ทางานในองค์การและทาให้คนเหล่านั้นยังยอมทางานที่ได้รับมอบหมายต่อไป ยังไม่คดิ ที่
จะลาออกจากงาน หรื อหยุดทางานและไปหางานอื่นทา ดังนั้นปั จจัยเหล่านี้จึงเป็ นสิ่ งที่ผบู ้ ริ หาร
จาเป็ นต้องจัดหาให้ได้อย่างครบถ้วน ถ้าหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแม้แต่อย่างเดียวอาจมีผลทาให้คน
ที่ทางานเกิดความไม่พอใจ เริ่ มมีปฏิกิริยาต่าง ๆ เช่นการขาดงาน ทางานไม่เต็มที่ หรื อคิดจะลาออก
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จากงานไปหางานใหม่ แต่ถา้ ผูบ้ ริ หารสามารถจัดหาปั จจัยต่าง ๆ ให้ได้และมีเพียงพอครบถ้วนแล้ว
จะมีผลเพียงทาให้ความรู ้สึกไม่พอใจที่จะทางานไม่เกิดขึ้นกับผูท้ ี่ทางานอยูเ่ ท่านั้น คือคนเหล่านี้
จะยอมทางานตามหน้าที่ตอ่ ไป ปั จจัยสุขอนามัย (Hygiene factor) ประกอบไปด้วย
1.1 นโยบายและการบริ หารองค์การ (Company policy and administration) การบริ หาร
ในองค์การต้องมีนโยบายและแนวทางในการดาเนินการที่ชดั เจน เช่น การกาหนดทิศทาง
ในการพัฒนาองค์การทีม่ ีการกาหนดนโยบายและแนวทางที่ชดั เจน มีการแจ้งประกาศแผนงานของ
องค์การตามนโยบายและแนวทางที่จะดาเนินการให้ทุกคนได้รับรู ้และมีการชี้แจงให้ทุกคนได้เข้าใจ
อย่างทัว่ ถึงเพือ่ ให้รับทราบเตรี ยมพร้อมที่จะปรับตัวรองรับกับสภาพงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1.2 การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) หมายถึงวิธีการสัง่ การบังคับบัญชา
การตัดสินใจ การกากับควบคุมของผูบ้ ริ หาร เช่น ถ้าผูบ้ ริ หารนิยมใช้วธิ ีการรวบอานาจการตัดสินใจ
ทุกทุกอย่างไว้ที่ตนเองหมดทุกเรื่ อง ไม่เปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่นมีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่ วมคิด
ร่ วมตัดสินใจด้วยเลยไม่เคยยอมรับความคิดเห็นจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่มีความรับผิดชอบเมื่อเกิด
ความผิดพลาดในการทางานจะโยนความผิดให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา กรณี เช่นนี้จะทาให้คนที่ทางาน
เกิดความไม่พอใจขึ้นได้ ดังนั้นผูบ้ งั คับบัญชาที่เป็ นผูน้ าที่ดี ต้องวางตัวเป็ นเพือ่ นร่ วมงานทาหน้าที่
เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาหารื อให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่ใช่วางตัวเป็ นเจ้านายที่คอยใช้อานาจข่มขู่ บังคับ
ลงโทษ แต่ควรเปิ ดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน ความคับข้องใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ได้เต็มที่ ย่อมส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน และทาให้ความไม่พอใจต่อการทางานไม่เกิดขึ้น
1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal) หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่ทางานร่ วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หารด้วยกัน (Relation with
supervision) ด้วยกัน ระหว่างพนักงานเพือ่ นร่ วมงานในระดับเดียวกัน (Peer relation) หรื อผูบ้ ริ หาร
กับผูป้ ฏิบตั ิงาน (Relation with subordination) เนื่องจากสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่ทางานร่ วมกัน
ในองค์การมีความสาคัญอย่างมากต่อการสร้างความรู ้สึกของคนที่มีตอ่ งาน ต่อผูบ้ ริ หาร และ
ต่อองค์การโดยรวม ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความรู ้สึกที่ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
ไม่มีความเชื่อมัน่ ต่อกัน มีแต่ความหวาดระแวงชิงดีชิงเด่นกัน มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเกิดขึ้น
ย่อมทาให้เกิดบรรยากาศในการทางานที่ไม่ดี มีแต่ความตึงเครี ยดความเบื่อหน่าย ย่อมทาให้เกิด
ความรู ้สึกไม่พงึ พอใจไม่อยากทางานนั้นต่อไป แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าผูท้ างานในองค์การ
มีความเชื่อมัน่ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความจริ งใจต่อกันย่อมทาให้เกิดบรรยากาศในการทางาน
ที่ดี ความร่ วมมือร่ วมใจในการทางานย่อมเกิดขึ้น
1.4 สภาพการทางาน (Working conditions) หมายถึงสภาพแวดล้อมในการทางาน
เช่น สถานที่ทางาน แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สิ่งอานวยความสะดวก
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ความปลอดภัยในการทางาน ฯลฯ ถ้าในการทางานามีสภาพแวดล้อมการทางานที่เต็มไปด้วย
ความแออัด อากาศร้อนอบอ้าว ไม่มีอุปกรณ์เครื่ องใช้ที่อานวยความสะดวกในการทางาน
อย่างเพียงพอย่อมทาให้คนมีความรู ้สึกไม่พอใจต่อการทางานได้
1.5 ความมัน่ คงในการทางาน (Job security) หมายถึงมาตรการที่ทาให้ทุกคน
เกิดความรู ้สึกมัน่ คงในงานที่ทาคือมีความมัน่ ใจว่าตราบใดที่มีความรู ้ความสามารถที่จะทางานได้
และต้องการทางานนั้นต่อไป เขาสามารถที่จะทางานนั้นได้ตอ่ ไป จะไม่ถูกสับเปลี่ยนโยกย้าย
กลัน่ แกล้งจากผูบ้ งั คับบัญชา ถ้าคนที่ทางานมีความรู ้สึกมัน่ คงในงานความรู ้สึกไม่พอใจที่จะทางาน
ย่อมไม่เกิดขึ้น
1.6 ค่าตอบแทน (Pay) ซึ่งหมายถึง ค่าจ้าง สวัสดิการ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ
เช่น โบนัส สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ถ้าผูท้ ี่ทางานอยูใ่ นองค์การ ได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนที่ดีเหมาะสม
กับงานที่ทา มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น อาหารกลางวัน ชุดทางาน รถรับส่ง ฯลฯ มีการปรับค่าจ้าง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็ นธรรม ย่อมทาให้คนไม่เกิดความไม่พอใจในการทางาน
เฮอร์ซเบอร์ก ได้ช้ ีแจงว่า ปั จจัยสุขอนามัยทั้งหมดที่กล่าวมา ถ้าองค์การสามารถจัดให้ได้
อย่างครบถ้วนจะเป็ นสิ่งที่สามารถป้องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พงึ พอใจที่จะทางานต่อไปเท่านั้น
คือ ยังมีความคิดที่จะทางานตามปกติต่อไปและทาให้คนไม่มีความรู ้สึกทีไ่ ม่ดีตอ่ งาน ต่อองค์การ
และต่อผูบ้ ริ หารเท่านั้นคือเป็ นสิ่งที่ช่วยรักษาความรู ้ แต่ไม่มีผลใด ๆ เลยต่อการกระตุน้ หรื อจูงใจ
ให้คนที่มีความขยันมุ่งมัน่ ที่จะทางานมากขึ้นหรื อทาให้เกิดความพยายามทุ่มเทพละกาลัง
ในการทางานอย่างเต็มที่แต่ประการใดเลย ดังนั้น ปั จจัยสุขอนามัยนี้เป็ นเพียงสิ่งที่ช่วยรักษาให้คน
ยอมทางานต่อไปและป้องกันไม่ให้คนงานลดลงเท่านั้น ถ้ามีการจัดให้อย่างครบถ้วน แต่ถา้ มีสิ่งใด
ที่ขาดไปหรื อมีความบกพร่ องเกิดขึ้น เช่น ไม่มีการปรับค่าจ้างให้ จะเริ่ มทาให้คนมีความรู ้สึกที่ไม่ดี
และเกิดความเครี ยดและไม่พงึ พอใจที่จะทางานนั้นทันที ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพร่ างกายและจิตใจ
ของผูป้ ฏิบตั ิงานในองค์การได้ดงั นั้น เฮอร์ซเบอร์กจึงเรี ยกปั จจัยเหล่านี้วา่ ปั จจัยสุขอนามัย
(Hygiene factors) หรื อ ปั จจัยเพือ่ ความคงอยู/่ ปั จจัยรักษา (Maintenance factors)
2. ปั จจัยจูงใจ (Motivators) คือ ปั จจัยที่ใช้จูงใจได้ (เกี่ยวกับงานที่ทา) หมายถึง
องค์ประกอบที่ช่วยเสริ มสร้างให้ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงาน มีความพึงพอใจและมีแรงจูงใจในงานทา มีทศั นคติ
ทางด้านบวก มีความมุ่งมัน่ ที่จะทางานในหน้าทีอ่ ย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ ซึ่งจะเป็ นตัวกระตุน้
ให้คนเกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น มี 6 องค์ประกอบ
ด้วยกัน คือ
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2.1 ความสาเร็จของงาน (Achievement in work) หมายถึง ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ จนประสบความสาเร็จในการทางานเป็ นไปตามเป้าหมายเป็ นอย่างดี
และเห็นความสาคัญในการที่ทางานนั้นได้สาเร็จจึงมีความภูมิใจในความสาเร็จในงานนั้นและ
เกิดความรู ้สึกที่ดีต่องาน มีขวัญและกาลังใจและมุ่งมัน่ ที่จะทางานให้ดีที่สุด
2.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับจากทุกคน
ทุกระดับในองค์การ ในงานที่ทา ในความรู ้ความสามารถ ว่าเป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถ
ในการทางาน เช่น ผูบ้ งั คับบัญชาให้การยอมรับ ยกย่อง ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ทางานสาเร็จมีผลงาน
ที่ดีเด่น จนได้รับรางวัลและประกาศคาชมเชยในความรู ้ ความสามารถ
2.3 งานที่ทา้ ทาย (Challenging work) หมายถึง ลักษณะพิเศษเฉพาะของงานนั้น ๆ
ที่ได้รับมอบหมายหรื อที่อยูไ่ หน อานาจตามตาแหน่ง เป็ นงานที่ผไู ้ ด้รับมอบเกิดความภูมิใจที่ได้ทา
ทาให้มีความพึงพอใจและมีแรงจูงใจที่จะทางานนั้นอย่างเต็มที่
2.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานนั้นในระดับที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมาย ไม่ใช่มีตาแหน่งแต่ไม่มีงานให้ทา
เพราะความรับผิดชอบเป็ นตัวกระตุน้ สาคัญที่ให้คนมีความสานึกต่องานทีไ่ ด้รับผิดชอบที่สูงและ
มากขึ้นตามลาดับ
2.5 ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ความก้าวหน้าในการทางาน เช่น
การได้รับการเลื่อนยศ หรื อการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้นอันเนื่องมาจากมีความรู ้ ความสามารถ
ที่เหมาะสม และสามารถมีความรับผิดชอบมากขึ้นได้ ในการได้รับตาแหน่งที่สูงขึ้น ทาให้
คนที่ทางานมีความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการทางานมากขึ้น
2.6 ความเจริ ญก้าวหน้าส่วนบุคคล (Personal progress) หมายถึง การมีคุณภาพชีวติ
มีฐานะความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ทุกคนต้องการมีชีวติ ส่วนตัว ดังนั้นเมื่อคนทางาน
มาสักระยะหนึ่งแล้วได้รับความสาเร็จในตาแหน่ งหน้าที่ ก็ยอ่ มต้องการที่จะมีฐานะมีความเป็ นอยู่
ที่ดียงิ่ ขึ้น เช่น อยากมีรถ มีบา้ น มีที่ดิน และมีฐานะทางการเงินที่ดีข้ นึ
เฮอร์ซเบอร์ก ได้ช้ ีแจงว่าการได้รับปั จจัยจูงใจเพียงตัวใดตัวหนึ่งก็สามารถส่งผลให้
คนที่ทางานมีความพึงพอใจและมีแรงจูงใจที่จะทางานมากขึ้นแต่ถา้ ยิง่ ได้รับมากเท่าใดก็ยงิ่ ทาให้
เป็ นเครื่ องจูงใจให้คนที่ทางานมีความขยัน เกิดความกระตือรื อร้น มุ่งมัน่ ที่จะทางานมากขึ้นเท่านั้น
โดยเฮอร์ซเบอร์กได้เปรี ยบเทียบไว้วา่ ปั จจัยจูงใจเหล่านี้เปรี ยบเสมือนเป็ นเครื่ องปรุ งรสชาติชีวิต
ในการทางาน (Job enrichments) ซึ่งเฮอร์ซเบิร์กได้สรุ ป และได้ให้ความเข้าใจว่า แรงจูงใจนั้นมิได้
เกิดจากผูบ้ ริ หารโดยตรงหากแต่เกิดขึ้นจากในตัวของแต่ละคนเอง และปั จจัยจูงใจ (Motivators) นั้น
จะสามารถช่วยขจัดความไม่พงึ พอใจต่าง ๆ ได้แต่จะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้ ดังนั้นใน
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กระบวนการจูงใจที่ดีจึงจาเป็ นต้องมีการดาเนินการในปั จจัยทั้งสองกลุ่มเพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจ
ในระดับสูง ส่งผลให้การปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยีย่ ม
แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความพึงพอใจ แรงจูงใจ และการป้องกันความไม่พงึ พอใจ
ในการทางานที่ เฟรดเดอริ ก เฮอร์ซเบอร์กได้เสนอมานั้น ถ้าจะนามาเปรี ยบเทียบกับแนวคิดของ
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ อับฮัม มาสโลว์ อาจกล่าวได้วา่ การหาทางตอบสนอง
ความต้องการในระดับต้น ๆ คือ ความต้องการทางกายภาพ และความต้องการความมัน่ คง
ความปลอดภัยที่ผบู ้ ริ หารจาเป็ นต้องหาทางตอบสนองนั้น เปรี ยบได้เสมือนกับการที่ผบู ้ ริ หารต้อง
ขจัดความไม่พงึ พอใจในการทางานไม่ได้เกิดกับคนนัน่ เอง ส่วนการหาทางตอบสนองความต้องการ
ในระดับที่สูงขึ้นได้แก่ ความต้องการทางสังคม ความต้องการการยอมรับนับถือ และความต้องการ
ที่จะประจักษ์ในตนเองนั้น เปรี ยบได้เสมือนกับความพยายามสร้างแรงจูงใจในการทางานด้วยการ
เสริ มปั จจัยจูงใจเข้าไปให้ผทู ้ ี่ทางานนัน่ เองดังปรากฏในภาพที่ 5
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การยกย่องหรื อสถานะ
(Esteem or status)

ความผูกพันหรื อการยอมรับ
(Affiliation or acceptance)
ความมัน่ คงหรื อความปลอดภัย
(Security or safety)
ความต้องการของร่ างกาย
(Physiological needs)

ปั จจัยบารุ งรักษา (Maintenance factors)

ความสาเร็จในชีวติ
(Self-actualization)

ทฤษฎี 2 ปั จจัยของ เฮอร์เบอร์ก
(Herzberg’s two-factor theory)

ผูจ้ ูงใจ (Motivations)

ลาดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์
(Maslow’s needs hierarchy of theory)

ความสาเร็จของงาน
การยอมรับนับถือ
งานที่ทา้ ทาย
ความรับผิดชอบ
ความก้าวหน้า
ความก้าวหน้าในงาน

นโยบายและการบริ หาร
การปกครองบังคับบัญชา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
สภาพการทางาน
ความมัน่ คงในการทางาน
ค่าตอบแทน

ภาพที่ 5 เปรี ยบเทียบแนวคิดลาดับขั้นความต้องการ และทฤษฎี 2 ปั จจัย
(ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2551)
ทฤษฎี E.R.G. (E.R.G. Theory) ของอัลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer)
เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540) กล่าวถึง แอลเดอร์เฟอร์ ซึ่งได้เสนอทฤษฎี
Existence relateness growth (ERG) ซึ่งอาศัยพื้นฐานมาจากทฤษฎีของมาสโลว์และการศึกษา
เชิงประจักษ์ โดยแบ่งความต้องการของมนุษย์ออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ
1. ความต้องการเพือ่ การดารงชีวติ (Existing needs) ความต้องการที่จดั อยูใ่ นกลุ่มนี้
รวมความต้องการทางกายภาพกับความต้องการทางด้านความปลอดภัยทางด้านวัตถุที่อธิบายถึง
ความต้องการสองขั้นตอนแรกในทฤษฎีการจูงใจของ Maslow เข้าไว้ดว้ ยกัน และความต้องการ
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แบบนี้จะเป็ นแบบที่วา่ หากมีผหู ้ นึ่งได้รับความต้องการที่วา่ นี้ อีกฝ่ ายหนึ่งก็ตอ้ งเป็ นฝ่ ายเสียความ
ต้องการนี้ไป
2. ความต้องการความสัมพันธ์ (Relatedness needs) ความต้องการนี้เป็ นความต้องการ
ในด้านการที่จะมีการสานความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น เช่นบุคคลภายครอบครัว เครื อญาติ เพือ่ น
หรื อเพือ่ นร่ วมงาน หรื อกับบุคคลอื่นที่เราอยากมีความสัมพันธ์อาจจะสวนทางกับความต้องการ
เพือ่ การดารงชีวติ บางครั้งความพอใจตรงนี้ของเขาจะขึ้นอยูก่ บั การจัดสรรแบ่งส่วนความเท่าเทียม
กันมีความเข้าใจที่เหมือนกัน รวมไปถึงอิทธิพลในการปฏิสมั พันธ์ ความสัมพันธ์ต่อกัน
3. ความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า (Growth needs) ความต้องการนี้เกิดจากการที่บุคคล
เข้ามามีส่วนร่ วมในสังคมต่าง ๆ ของเขา เช่น ครอบครัว เพือ่ นร่ วมงาน และกิจกรรมด้านต่าง ๆ
มีความพึงพอใจในการที่จะเผชิญปั ญหาในสภาพสังคม หรื อสภาพแวดล้อมที่ได้ทาให้เขาได้ใช้
ความสามารถทีม่ ีอยูอ่ ย่างเต็มที่ หรื อได้พฒั นาศักยภาพความสามารถของตนเองให้เพิม่ มากขึ้น
4. ความต้องการขั้นพื้นฐานทั้ง 3 ประการ แต่ละอย่างของทฤษฎีการจูงใจ E.R.G. อธิบาย
ได้ในรู ปของเป้าหมายที่ทาให้ตอ้ งการดาเนินงานเพือ่ ให้ได้เป้าหมายที่ตอ้ งการนั้นมาในรู ปแบบของ
ขบวนการ จากขบวนการนี้เองจึงจะได้รับความพึงพอใจที่ตอ้ งการได้ สาหรับความต้องการ
เพือ่ การดารงชีวติ เป้าหมายคือสิ่งของที่เป็ นวัตถุและขบวนการก็เป็ นเพียงการให้ได้วตั ถุน้ นั มา
ให้เพียงพอแก่ความต้องการเท่านั้น และเมื่อสิ่งของนั้นมีนอ้ ยหรื อหายากขบวนการก็กลายเป็ น
การแพ้-ชนะ และการที่คนหนึ่งได้รับประโยชน์ ก็จะมีความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายที่เสียประโยชน์
ทฤษฎีการในการจูงใจของ E.R.G. นั้นมีอยูห่ ลายประการ ซึ่งพอสรุ ปไว้ดงั นี้
1. ความต้องการในการดารงชีวติ ถ้าได้รับการตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจน้อยเท่าใด
ความต้องการเพือ่ การดารงชีวติ ก็จะเป็ นสิ่งที่พงึ ปรารถนามากขึ้นเท่านั้น
2. ความต้องการความสัมพันธ์ได้รับการตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจน้อยเท่าใด
ความต้องการเพือ่ การดารงชีวติ ก็จะเป็ นสิ่งที่พงึ ปรารถนามากขึ้นเท่านั้น
3. ความต้องการในการดารงชีวติ ได้รับการตอบสนองให้เกิดความพอใจมากเท่าใด
ความต้องการความสัมพันธ์ก็จะเป็ นสิ่งที่พงึ ปรารถนามากขึ้นเท่านั้น
4. ความต้องการความสัมพันธ์ได้รับการตอบสนองให้เกิดความพอใจน้อยเท่าใด
ความต้องการความสัมพันธ์ก็จะเป็ นสิ่งที่พงึ ปรารถนามากขึ้นเท่านั้น
5. ความต้องการเจริ ญก้าวหน้าได้รับการตอบสนองให้เกิดความพอใจน้อยเท่าใด
ความต้องการความสัมพันธ์ก็จะเป็ นสิ่งที่พงึ ปรารถนามากขึ้นเท่านั้น
6. ความต้องการความสัมพันธ์ได้รับการตอบสนองให้เกิดความพอใจน้อยเท่าใด
ความต้องการความสัมพันธ์ก็จะเป็ นสิ่งที่พงึ ปรารถนามากขึ้นเท่านั้น
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7. ความต้องการเจริ ญก้าวหน้าได้รับการตอบสนองให้เกิดความพอใจมากเท่าใด
ความต้องการความสัมพันธ์ก็จะเป็ นสิ่งที่พงึ ปรารถนามากขึ้นเท่านั้น
ความแตกต่างระหว่างทฤษฎี E.R.G. และทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ Maslow
มีความแตกต่างกันอยู่ 4 ประการ ได้แก่
ประการที่ 1 เป็ นความแตกต่างของแปลความหมายของความต้องการที่เหมือนกัน
ซึ่งจะอธิบายความแตกต่างกันได้ดี โดยการศึกษา ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบแนวความคิดความต้องการของ Maslow และ E.R.G.
(เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ, 2540)
ความต้ องการแบบต่ าง ๆ ของ Maslow
(Maslow Categories)
ความต้องการทางด้านร่ างกาย
ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัยทางวัตถุ
ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัยระหว่างบุคคล
ความต้องการทางด้านสังคม (ความรัก พวกพ้อง)
ความต้องการมีเกียรติยศชื่อเสียงระหว่างบุคคล
ความต้องการมีชื่อเสียงเพือ่ ความมัน่ ใจในตนเอง
ความต้องการทาอะไรสาเร็จสมใจปรารถนา

ความต้ องการแบบต่ าง ๆ ของ E.R.G.
(E.R.G.)
ความต้องการเพือ่ ความอยูร่ อด
ความต้องการทางด้านความสัมพันธ์

ความต้องการทางด้านการเจริ ญเติบโต

ประการที่ 2 ทฤษฎีความต้องการ E.R.G. ไม่ได้ยดึ หลักความต้องการตายตัวแบบของ
Maslow ซึ่งมาสโลว์ได้กล่าวไว้วา่ คนเราจะมีชีวติ อยูเ่ พือ่ ขนมอย่างเดียว เมื่อเขาไม่มีขนมปั ง
แต่ E.R.G. จะกล่าวว่า เขามีแรงจูงใจสามารถที่จะอยูต่ ่อไป จากความสัมพันธ์ที่มีอยูก่ บั ครอบครัว
ญาติพนี่ อ้ งและเพือ่ นของเขาสาหรับในข้อคิดของ E.R.G. ในข้อที่ 3 และข้อที่ 6 ได้ให้ขอ้ คิดว่า
ความต้องการชนิดต่าง ๆ ของ E.R.G. นั้น มีการมุ่งเน้นหรื อมุ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้นไป แต่ก็ยงั
ไม่ตอ้ งการระดับความพอใจในขั้นต่าซึ่งก็เป็ นหนึ่งในเงื่อนไขตามทฤษฎีของ มาสโลว์
ประการที่ 3 ความแตกต่างจากการที่ มาสโลว์อา้ งว่าความต้องการต่าง ๆ นั้น
ถ้าความต้องการนั้นได้รับการตอบสนองเป็ นที่พอใจ ก็จะหยุดการเป็ นเครื่ องกระตุน้ ทันที E.R.G.
ได้กล่าวว่า รู ปแบบตรงข้าม ขั้นตอนความต้องการคือสาเหตุให้ความต้องการที่อยูใ่ นระดับต่ากว่า
ถูกกระตุน้ ออกมา เพราะความต้องการระดับที่สูงกว่านั้นยังไม่ได้รับการตอบสนอง เช่น
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คนที่ผดิ หวังในด้านต่าง ๆ บางคนผิดหวังในเรื่ องความรักหรื อมีปัญหากับเพือ่ นสนิทหรื อ
เพือ่ นร่ วมงานก็เป็ นสาเหตุให้ ที่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปไม่เป็ นปกติ เช่นมีพฤตกรรมในการบริ โภค
ที่เพิม่ มากขึ้น ซึ่งเป็ นการทดแทนหรื อชดเชยความต้องการด้านความสัมพันธ์น้ นั เป็ นต้น
ประการที่ 4 ทฤษฎีความต้องการของ E.R.G. พยายามที่จะแสดงความเกี่ยวพันว่า
ความพอใจมีผลต่อความต้องการอย่างไร ทั้งยังได้พยายามที่จะแสดงให้เห็นด้วยว่าความต้องการ
ที่เรื้ อรังหรื อแฝงอยูม่ ีผลต่อความพอใจอย่างไรด้วย โดยการใช้แนวคิดอย่างเดียวกัน
ทฤษฎีความคาดหวังของ วรูม (Vroom)
ยงยุทธ เกษสาคร (2541) กล่าวว่า ความคาดหวังของคนเรานั้นเป็ นแรงกระตุน้ ภายใน
ของบุคคลที่ทาให้คนเราพยายามที่จะทาในสิ่งที่ทาให้ตนเองได้รับความสาเร็จสมหวังตามที่ตอ้ งการ
ความคาดหวังเปรี ยบเสมือนความต้องการที่ยงั ไม่ได้รับการตอบสนอง มนุษย์ตอ้ งการที่จะ
ตอบสนองความคาดหวังของตนเอง แนวความคิดคาดหวังนี้ พิจารณาผลกระทบที่ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างความสามารถบุคคลกับปั จจัยทางองค์การที่มีผลกระทบต่อการจูงใจเมื่อคานึงถึง
องค์ประกอบทีม่ ีอยู่ 2 ประการ คือ
1. สิ่งที่กาหนดในการปฏิบตั ิงาน (Determinant of performance) ทฤษฎีความคาดหวัง
มีสมมติฐานของสิ่งที่กาหนดการปฏิบตั ิโดยทัว่ ๆ ไป มีสิ่งที่ตอ้ งนามาพิจารณาคือ
1.1 ระดับแรงจูงใจ (Level of motivation)บุคคลมีระดับแรงจูงใจที่แตกต่างกัน
ระหว่างบุคคล กล่าวคือ บุคคลที่มีระดับแรงจูงใจมากย่อมปฏิบตั ิงานมากกว่าบุคคลทีม่ ีแรงจูงใจ
ในระดับน้อยหรื อระดับต่า
1.2 ความสามารถและบุคลิกภาพ (Ability and personality) การปฏิบตั ิงานนั้น
ความสามารถและบุคลิกภาพของบุคคลเป็ นสิ่งที่สาคัญ ถ้าหากว่าบุคคลไม่มีความสามารถ
ในการทางานและมีบคุ ลิกภาพทีไ่ ม่เหมาะสมกับการทางานนั้นแล้ว บุคคลย่อมจะไม่ประสบ
ผลสาเร็จจากการทางาน
1.3 การรับรู ้บทบาท (Role perception)หมายถึงการที่บุคคลรับรู ้วา่ ตนเองกาลัง
ทาอะไรอยู่ มีความเข้าใจต่องานมากน้อยเพียงใด การทางานต้องทาอย่างไร ถ้าหากว่าบุคคล
มีการรับรู ้บทบาทของตนเป็ นอย่างดี การปฏิบตั ิงานก็จะเกิดแรงจูงใจซึ่งจะนาไปสู่การปฏิบตั ิงาน
ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2. สิ่งที่กาหนดการจูงใจ (Determinant of motivation) นักทฤษฎีความคาดหวัง
ได้ให้ความสาคัญและความสนใจต่อการจูงใจในการทางาน ซึ่ งสิ่งจูงใจในการทางานจะนาไปสู่
การเสียสละ มีความทุ่มเทในการทางานเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ซึ่งความคาดหวังก็เป็ นสิ่งเดียว

36
ที่เกี่ยวข้องกับผลตอบแทนในอนาคต ซึ่งความคาดหวัง (Expectancy) นี้สามารถแบ่งออกเป็ น
2 ประเภท คือ
2.1 ความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบตั ิงาน (Performance expectances) คือความคาดหวัง
ในการทางาน ถ้าหากปฏิบตั ิงานโดยใช้ความพยายามระดับหนึ่งเขาจะได้รับความสาเร็จจาก
การทางานนั้น
2.2 ความคาดหวังต่อการปฏิบตั ิงานกับผลตอบแทนและความพึงพอใจ (Performance
outcome expectances and valence) เป็ นความเชื่อว่าจะได้รับผลตอบแทนอะไรก็ได้จากที่
ประสบผลสาเร็จในการปฏิบตั ิงานและผลตอบแทนนั้น จะต้องมีคุณค่าและความพึงพอใจ
ต่อผูป้ ฏิบตั ิงาน
ความคาดหวังต่อการปฏิบตั ิงานกับผลตอบแทน เป็ นการรับรู ้และคาดหวังว่าผลงาน
ที่เกิดขึ้นจาการที่มีความพยายามทางานนั้นมากขึ้น ถ้าบุคคลใดคิดว่าเมื่อทางานได้ผลดีแล้วรู ้วา่
จะไม่ได้รับความสนใจและได้รางวัลตอบแทน บุคคลนั้นก็จะไม่ทมุ่ ทางานหรื ออทางานอย่างเต็มที่
องค์ประกอบนี้สามารถแสดงให้เห็นว่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลการทางานกับรางวัลตอบแทน
มีผลสัมพันธ์กนั
การได้รับรางวัลตอบแทนที่ชอบ (Perceived valence of outcome) เป็ นความต้องการ
ภายในบุคคลของแต่ละคนว่าชอบหรื อมีค่านิยม ในรางวัลหรื อผลตอบแทน ความชอบนี้
ไม่ได้เกิดจากรางวัลทีไ่ ด้ แต่เกิดจากปั จจัยภายในตัวบุคคล จึงมีความแตกต่างกันไปตามแต่บุคคล
บางคนชอบทางานบางอย่างเพราะเงินเดือนดี เพราะประเมินค่าของรางวัลตอบแทนที่เป็ นเงิน
เอาไว้สูง บางคนชอบทางานที่ทา้ ทาย มีความรับผิดชอบสูง เพราะมีค่านิยมสูงเกี่ยวกับ
รางวัลตอบแทนที่เป็ นผลสาเร็จ
ตามแนวความคิดของ Vroom (1964) ได้กล่าวไว้วา่ จิตวิทยาของบุคคลในองค์การ
ที่ทาการศึกษานั้นเป็ นพื้นฐานของการตัดสินในเลือกทางปฏิบตั ิของบุคคลในองค์การและ
สอดคล้องกับทฤษฎีแห่งความคาดหวัง ซึ่งได้เสนอว่าการที่บุคคลจะปฏิบตั อิ ย่างไร เมื่อเกิด
ความต้องการพร้อม ๆ กัน เขาจะพิจารณาอยู่ 2 ประการ คือ
1) พิจารณาว่าเป้าหมายที่จะพึงพอใจ
2) พิจารณาว่าสิ่งที่กระทานั้น สามารถคาดหวังให้ไปถึงจุดหมายได้เพียงใด
ความสัมพันธ์ท้งั 2 ประการนี้ เป็ นกระบวนการตัดสินใจของแต่ละบุคคลในการที่จะ
กระทาหรื อไม่เลือกกระทา ซึ่งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับการปฏิบตั ิงาน
ย่อมก่อให้เกิดรางวัลหรื อผลตอบแทน และรางวัลหรื อผลตอบแทนจะก่อให้เกิดความพึงพอใจของ
พนักงาน จากแนวความคิดของ Vroom สามารถสรุ ปได้เป็ น 9 หัวข้อดังนี้ คือ
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1. คุณค่าของรางวัลหรื อผลตอบแทน บุคคลที่จะได้รับรางวัลหรื อผลตอบแทนต่าง ๆ
เช่น มิตรภาพจากเพือ่ นร่ วมงาน การเลื่อนขั้น ขึ้นเงินเดือน คุณค่าเหล่านี้ จะสะท้อนถึงภาวะของ
ความต้องการความพึงพอใจของบุคคลแต่ละคน
2. การรับรู ้ความพยายามอาจนามาซึ่งรางวัลหรื อผลตอบแทน เป็ นการคาดหวังของ
บุคคลว่าปริ มาณของผลตอบแทนที่บุคคลจะได้รบั ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของความพยายาม
ในการปฏิบตั ิงานที่บุคคลมอบให้กบั องค์การ
3. ความพยายามของลูกจ้างเป็ นปริ มาณพลังที่บุคคลใช้ในสถานการณ์หนึ่ง ปริ มาณของ
ความพยายามขึ้นอยูก่ บั การกระทาระหว่างกัน
4. คุณลักษณะและความสามารถ ความพยายามหรื อแรงจูงใจได้นาไปสู่การปฏิบตั ิงาน
โดยตรง คุณลักษณะความสามารถเป็ นลักษณะของแต่ละคน เช่น ความสามารถ สติปัญญา ทักษะ
หรื อความชานาญในการใช้ฝีมือ และคุณลักษณะของบุคคลมีผลต่อความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
หรื อทางานให้ลุล่วงไป
5. การรับรู ้บทบาท เป็ นสภาพการรับรู ้กิจกรรมที่บุคคลเชื่อว่าสามารถปฏิบตั ิงานได้
ถ้าเขาต้องการความสาเร็จและได้รับผลตอบแทนตามต้องการ
6. การปฏิบตั ิงาน การรวมเข้าด้วยกันของผลตอบแทนและการปฏิบตั ิงาน
ซึ่งการปฏิบตั ิงานจะเกิดขึ้นหลังจากได้มีการรับรู ้บทบาทหน้าที่ของตนเกิดขึ้นแล้ว การปฏิบตั ิ
ไม่เพียงขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของความพยายามที่แต่ละบุคคลใช้ แต่ข้ นึ อยูก่ บั ความสามารถกับวิธีการ
ที่พวกเขาได้รับบทบาทที่เขาควรจะทาด้วย
7. รางวัลหรื อผลตอบแทน ได้แบ่งออกเป็ นรางวัลภายนอก และรางวัลภายใน รางวัล
ภายนอกที่องค์การเป็ นผูใ้ ห้คือ เงินเดือน สภาพการทางาน สภาพความมัน่ คงปลอดภัยในการทางาน
และผลประโยชน์พเิ ศษที่ให้กบั พนักงาน รางวัลภายใน คือ ความรู ้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจ ได้แก่
ความสาเร็จ การยอมรับตนเองในลักษณะงาน ความรับผิดชอบ
8. การรับรู ้รางวัลหรื อผลตอบแทนมีความเป็ นธรรม รวมทั้งปริ มาณของรางวัลหรื อ
ผลตอบแทนที่ทุกคนรู ้สึกว่าเราควรจะได้รับในฐานะเป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิงานที่เขาได้ทาลงไป
คือ การได้รับรู ้วา่ รางวัลหรื อผลตอบแทนมีความเป็ นธรรม ปกติรางวัลภายใน และรางวัลภายนอก
นามาซึ่งความพอใจ แต่ความเท่าเทียมกันจะทาให้ดีข้ นึ
9. เป็ นภาวะภายในของแต่ละคน การออกจากงาน การขาดงาน ล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกับ
ความพึงพอใจด้วย นัน่ คือความพึงพอใจมีส่วนเกี่ยวพันทางด้านบวก ซึ่งส่งผลทาให้การออกจาก
งานและการขาดงานเกิดขึ้นน้อยด้วย
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ขัตติยา ด้วงสาราญ (2543) ได้กล่าวถึงทฤษฎีของ Vroom ว่าแนวคิดเรื่ องแรงจูงใจเป็ นผล
ของความมากน้อยของบุคคลทีม่ ีความต้องการต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และการคาดคะเนของบุคคลนั้น
ต่อความน่าจะเป็ นของการกระทาที่จะไปสู่สิ่งนั้น ดังนั้น รู ปแบบของแรงจูงใจตามทฤษฎีน้ ี
จึงประกอบไปด้วยความพอใจ (Valence) และความคาดหมาย (Expectancy) ซึ่งเป็ นตัวทาให้เกิด
การจูงใจ และผลลัพธ์ (Outcome)
ความพอใจ หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลทีม่ ีต่อผลลัพธ์อย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคลแต่ละคน ซึ่งถูกกาหนดด้วยประสบการณ์
ความคาดหมาย หมายถึง ความเชื่อว่าการกระทาที่แสดงออกมานั้นจะทาให้ได้ผลลัพธ์
เป็ นพิเศษ
ผลลัพธ์ หมายถึง ผลที่เกิดจากการกระทาที่ได้รับการกระตุน้ และจูงใจ การใช้ทฤษฎีน้ ี
ในการจูงใจบุคลากรในหน่วยงานให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ทฤษฎีแรงจูงใจแบบ ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมกเกรเกอร์ (McGregor)
สมคิด บางโม (2545) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ McGregor (1960) ในทฤษฎีแรงจูงใจ
แบบทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ว่า ในการการบังคับบัญชาของผูบ้ งั คับบัญชาของแต่ละคนละบริ ษทั
มีความแตกต่างกัน โดยจะขึ้นอยูก่ บั ความเชื่อของแต่ละคนในตัวผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนเอง
ว่าเป็ นอย่างไร ซึ่งในการบริ หารงานของเขานั้นจะขึ้นอยูก่ บั ทัศนคติ วิสยั ทัศและความคิดของเขาเอง
ในตัวผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ความต้องการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และแรงจูงใจของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
McGregor ได้ต้งั ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ขึ้นสรุ ปได้ดงั นี้
ทฤษฎี X ได้ต้งั สมมุติฐานว่า โดยพื้นฐานของมนุษย์ จะมีลกั ษณะของความเกียจคร้าน
และพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ ดังนั้น จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการบังคับให้ทางาน
ทฤษฎี Y ได้ต้งั สมมุติฐานว่า โดยพื้นฐานของมนุษย์วา่ มีความขยันหมัน่ เพียร สนับสนุน
ให้ความร่ วมมือและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบในการงาน
ผูบ้ ริ หารที่เชื่อในทฤษฎี X ย่อมจะต้องมีมาตร กฎระเบียบสาหรับการควบคุมในตัว
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของตนเองอย่างใกล้ชิดโดย จะใช้วธิ ีการตอบแทนทางด้านการเงิน สิทธิต่าง ๆ และ
ผลประโยชน์พเิ ศษอื่น ๆ และก็มีการควบคุมด้วยบทลงโทษเป็ นประเด็นสาคัญ ส่วนผูบ้ ริ หารที่เชื่อ
ในทฤษฎี Y จะพยายามจัดสิ่งแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสม ส่งเสริ มให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
ควบคุมตนเอง และจะส่งเสริ มการพัฒนาความสามารถของบุคคลเป็ นสาคัญ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบทฤษฎี X และทฤษฎี Y (สมคิด บางโม, 2545)
ทฤษฎี X
คนส่วนมากโดยธรรมชาติแล้วไม่ชอบทางาน
คนส่วนมากไม่มีความทะเยอทะยาน
มีความรับผิดชอบน้อย
คนส่วนมากมีความคิดริ เริ่ มน้อย
ในการแก้ปัญหาขององค์การ
การจูงใจเป็ นการจูงใจทางด้านร่ างกายและ
ความปลอดภัยเท่านั้น

ทฤษฎี Y
คนส่วนมากโดยธรรมชาติชอบทางาน
ตั้งใจทางาน
การควบคุมตนเองเป็ นสิ่งเสริ มสร้างการที่จะ
ทาให้เป้าหมายขององค์การประสบความสาเร็จ
ความสามารถในการคิดริ เริ่ มในการแก้ปัญหา
ขององค์การนั้นมีอยูเ่ กือบทุกคน
การจูงใจเป็ นเรื่ องของความต้องการมีชื่อเสียง
และความสาเร็จในชีวติ

ทฤษฎีนี้มีความสั มพันธ์ ที่เกีย่ วข้ องกับทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslow
ทฤษฎี X จะตั้งอยูบ่ นสมมุติฐานของความต้องการในระดับต่าเท่านั้น (ความต้องการ
ทางร่ างกาย และความต้องการความปลอดภัย) ในการจูงใจบุคคลในองค์การจึงคาดหมายเกี่ยวกับ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาว่า
1. ปฏิบตั ิตามคาสัง่ เท่านั้น
2. มีความสนใจในการปรับปรุ งงานน้อยมาก
3. จะหยุดพักหรื อหลีกเลี่ยงงานมากที่สุดเท่าที่จะทาได้
4. ต้องการผลตอบแทนทางด้านการเงินเท่านั้น
ทฤษฎี Y จะตั้งอยูบ่ นสมมุติฐานของการตอบสนองในระดับสูง (ความมีชื่อเสียงและ
ความสมหวังในชีวติ ) ในการจูงใจบุคคลในองค์การจึงคาดหมายเกี่ยวกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาว่า
1. ปฏิบตั ิงานมากกว่าที่กาหนดให้
2. ให้ความสนใจการปรับปรุ งงานให้ดีข้ นึ
3. ไม่ยอมเสียเวลาในการทางาน
4. ต้องการให้เป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ื่น
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ของ เดวิท แมคเคลแลนน์ (David McClelland)
ประจักษ์ สุวรรณภักดี (2532) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland (1965) ว่า
มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอยู่ 3 อย่าง คือ
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1. การต้องการความสาเร็จ เป็ นแรงขับเพือ่ ที่จะทาให้งานที่ทานั้นประสบผลสาเร็จดีที่สุด
เมื่อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน เป็ นแรงขับเพือ่ ให้ได้มาซึ่งความสาเร็จ หรื อเป็ นแรงจูงใจที่จะกระทา
สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีกว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่า และมีผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย
2. ความต้องการความรัก ความเป็ นพวกพ้อง เป็ นความปรารถนาเพือ่ ความเป็ นมิตรภาพ
และความสัมพันธ์ที่สนิ ทชิดชอบกัน เป็ นความต้องการเพือ่ สร้าง และรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
3. ความต้องการมีอานาจบารมี เป็ นความต้องการที่ให้คนอื่นมีความประพฤติหรื อ
มีพฤติกรรมตามที่ตอ้ งการ ไม่ให้มีพฤติกรรมเป็ นไปอย่างอื่นหรื อผิดไปจากที่ตอ้ งการ หรื อ
เป็ นความต้องการที่จะมีอานาจในการบังคับบัญชา และมีอิทธิพลเหนือหรื อมีอิทธิพลเหนือคนอื่น
นัน่ เอง คนบางคนมีพฤติกรรมมุ่งไปสู่ความต้องการทางด้านความสาเร็จ เพียงเพือ่ ให้ได้ความสาเร็จ
มาเพียงอย่างเดียว ซึ่ง McClelland เรี ยกแรงขับแบบนี้วา่ ความต้องการความสาเร็จ จากการวิจยั ของ
เกี่ยวกับแจงจูงใจ McClelland พบว่า ผูท้ ี่ประสบความสาเร็จสูงทั้งหลายแตกต่างกับบุคคลอื่น
โดยทัว่ ไปที่วา่ พวกนี้จะมีความปรารถนาที่จะกระทาสิ่งต่าง ๆ ให้ดีข้ นึ กว่าเดิมอยูเ่ สมอ จะเป็ นพวก
ที่แสวงหาโอกาสเพือ่ ที่จะได้มีโอกาสในการับผิดชอบแก้ไขปั ญหาที่มีอยู่ แสวงหาข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการดาเนินงานของเขาให้ไวที่สุด จะแสวงหางานที่เขาสามารถจะกาหนดเป้าหมายงาน
ที่มีลกั ษณะท้าทายต่อความสามารถ ไม่ชอบความสาเร็จที่เกิดขึ้นเนื่องจากโชคหรื อจากโอกาส
มีความต้องการที่จะแข่งขันและมองหาสิ่งท้าทาย และจะหลีกเลี่ยงงานหรื อสิ่งที่เขารับรู ้หรื อเรี ยนรู ้
ว่าเป็ นสิ่งที่ทาได้ง่าย และมักจะเป็ นผูท้ ี่พฒั นาแผนงานมาใช้ในการปฏิบตั ิงานความต้องการมีอานาจ
มักจะถูกแสดงออกในลักษณะของความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงหรื อ
เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่าง ๆ คนที่มีแรงจูงใจหรื อถูกจูงใจอย่างสูงจากความต้องการมีอานาจ
ส่วนมากมักจะเป็ นคนที่พดู เก่ง อาจจะชอบการโต้แย้ง ชอบมีการติดต่อสัมพันธ์กบั คนอื่น และ
มีการแสดงการใช้อานาจ ความต้องการทางด้านความรัก ความเป็ นพวกพ้อง มีแฝงอยูใ่ นมนุษย์เรา
ทุกคน
ทฤษฎีแรงจูงใจของ B.F. Skinner
สมยศ นาวีการ (2543) ได้กล่าวถึง ทฤษฎีของ Skinner (1972) ซึ่งได้อธิบายว่าพฤติกรรม
ของบุคคลสามารถถูกควบคุมหรื อเปลี่ยนแปลงด้วยการให้รางวัล (การเสริ มแรง) กับพฤติกรรม
ที่ปรารถนา ในขณะที่ละเลยพฤติกรรมทีไ่ ม่ปรารถนา พฤติกรรมที่ถูกเสริ มแรงโน้มเอียงจะสาบสูญ
หรื อหายไป การลงโทษพฤติกรรมที่ไม่ปรารถนาจะถูกหลีกเลี่ยง เพราะว่าการลงโทษอาจจะทาให้
เกิดความรู ้สึกที่อดกลั้นและการกระทาที่ขดั ขืน ตามทฤษฎีเสริ มแรงแล้ว พฤติกรรมของเราสามารถ
อธิบายได้โดยผลที่เกิดขึ้นภายในสภาพแวดล้อม ทฤษฎีเสริ มแรงจะอยูบ่ นพื้นฐานของแนวคิดที่วา่
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กฎแห่งผลกระทบ (Law of effect) อย่างมาก ที่ระบุวา่ พฤติกรรมที่มีผลติดตามมาทางลบ
โอกาสที่จะเกิดขึ้นซ้ ามีนอ้ ย
วันชัย มีชาติ (2548) ได้กล่าวถึงเครื่ องมือในการเสริ มแรงให้คนแสดงพฤติกรรม
ซึ่งมีท้งั สิ้น 4 ประการ คือ
1. การเสริ มแรงทางบวก เป็ นการเน้นย้าพฤติกรรมของบุคคลโดยการให้รางวัล หรื อ
สิ่งที่บุคคลต้องการ แก่บุคคลเมื่อเขาแสดงพฤติกรรมที่พ่งึ ปรารถนาขององค์การ เช่น การให้
เบี้ยขยันแก่พนักงานที่ไม่ลาหยุดหรื อไม่เคยมาสาย ซึ่งจะทาให้พนักงานแสดงพฤติกรรมนั้น
มากยิง่ ขึ้น
2. การเสริ มแรงทางลบ เป็ นการที่พนักงานหลีกเลี่ยงผลของการกระทาที่ไม่พงึ ปรารถนา
โดยพนักงานแสดงพฤติกรรมที่เป็ นที่ตอ้ งการขององค์การออกมาเป็ นการเรี ยนรู ้ที่จะประพฤติตน
ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ การเสริ มแรงทางลบ เช่น การที่หัวหน้าตักเตือน เมื่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
มีการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสมและไม่พงึ ปรารถนาขององค์การ หากพนักงานไม่ตอ้ งการถูกตักเตือน
ก็จะหลีกเลี่ยงโดยหยุดการกระทาที่ไม่เหมาะสม
3. การลงโทษ เป็ นการเสริ มแรงที่มุ่งหยุดพฤติกรรมที่ไม่พงึ ปรารถนาโดยการลงโทษ
ซึ่งจะเป็ นผลที่ไม่เป็ นที่ตอ้ งการของบุคคล เป็ นการเสริ มแรงโดยการให้ผลทางลบสาหรับพฤติกรรม
ที่เกิดขึ้น เพือ่ ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่พฤติกรรมที่พงึ ปรารถนามากขึ้น การใช้
การลงโทษในองค์การมีสิ่งที่ตอ้ งระวังเป็ นอย่างมาก คือ การลงโทษจะมีส่วนช่วยในการหยุดหรื อ
การยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่พงึ ปรารถนา แต่ก็ไม่ได้มีส่วนช่วยในการสร้างพฤติกรรมที่ควรจะเป็ น
แต่ประการใด
4. การยกเลิก เป็ นการหยุดการเสริ มแรงที่จดั ให้โดยเฉพาะการเสริ มแรงทางบวก ทาให้
การเสริ มแรงไม่ต่อเนื่องในระยะยาว อันอาจนาไปสู่การยกเลิกพฤติกรรมนั้นในอนาคต เพราะไม่ได้
รับการกระตุน้ ต่อเนื่อง เมื่อพนักงานแสดงพฤติกรรมนั้นออกมาแล้ว ไม่ได้รับผลที่คนต้องการก็มี
แนวโน้มที่จะหยุดพฤติกรรมนั้น ในการสร้างแรงจูงใจบุคคลในการทางานนั้น ผูบ้ ริ หารจะต้องใช้
วิธีการในการเสริ มแรงทั้ง 4 วิธีประกอบกันเพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่องค์การมากที่สุด
ทฤษฎีการจูงใจโดยให้ เสมอภาคของ อดัมส์ (Adams)
Adams (1965) เป็ นผูพ้ ฒั นาทฤษฎีน้ ีโดยมีพ้นื ฐานความคิดว่าบุคคลย่อมแสวงหา
ความเสมอภาคทางสังคมโดยพิจารณาผลตอบแทนที่ได้รับ (Output) กับตัวป้อน (Input) คือ
พฤติกรรม และคุณสมบัติตวั ที่เขาใส่ให้กบั งานความเสมอภาคจะมีเพียงใดขึ้นอยูก่ บั การเปรี ยบเทียบ
การรับรู ้ความสอดคล้องระหว่างตัวป้อนต่อผลตอบแทน (Perceived inputs to output) เมื่อเราทราบ
ระดับการรับรู ้ความเสมอภาคของบุคคลใดก็สามารถทานายพฤติกรรมการทางานของเขาได้
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ทฤษฎีความเสมอภาคอธิบายว่า บุคคลจะเปรี ยบเทียบตัวป้อนของเขา (เช่น ความพยายาม
ประสบการณ์ อาวุโส สถานภาพ สติปัญญา ความพยายาม และอื่น ๆ) กับผลตอบแทนทีไ่ ด้รับ
(เช่น การยกย่องชมเชย คานิยม ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การเลื่อนตาแหน่ง และสถานภาพ การยอมรับ
จากหัวหน้างาน) กับบุคคลอื่นที่ทางานประเภทเดียวกัน ซึ่งอาจเป็ นเพือ่ นร่ วมงานคนใดคนหนึ่ง
หรื อพนักงานที่ทางานในแผนกเดียวกัน หรื อต่างแผนก หรื อแม้แต่บุคคลใดในความคิดของเขาก็ได้
ว่ามีความเสมอภาคหรื อเท่าเทียมกันหรื อไม่ ซึ่งตัวป้อนและผลตอบแทนนั้นเป็ นการรับรู ้วา่ ไม่เสมอ
ภาคก็ได้ เมื่อเป็ นเช่นนั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเพือ่ ให้รู้สึกว่าเกิดความเสมอภาค ดังนั้น
ในการปฏิบตั ิต่อพนักงาน หัวหน้างานจะต้องทาให้เขารับรู ้วา่ เขาได้รับการปฏิบตั ิอย่างยุติธรรม
มีความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่นเมื่อเปรี ยบเทียบตัวเองกับคนอื่น พนักงานส่วนมากมักประเมิน
ว่าตนเองทางานหนักและทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานมากกว่าคนอื่น ขณะเดียวกันก็มกั คิดว่า คนอื่น
ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าตน เขาจะพอใจในการทางานและมีแรงจูงใจในการทางานสูงตราบเท่าที่
เขายังรับรู ้วา่ มีความเสมอภาคเมื่อเปรี ยบเทียบกับพนักงานคนอื่น แต่ถา้ พนักงานพบว่าผูท้ ี่ทางาน
ในระนาบเดียวกับเขาได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเขาหรื อได้รับผลตอบแทนเท่ากันแต่ทางานน้อยกว่า
ความพอใจและแรงจูงใจในการทางานจะน้อยลง เมื่อใดที่พนักงานเกิดการรับรู ้ถึงความไม่เสมอภาค
พนักงานเขาจะพยายามทาให้เกิดความเสมอภาคและทีความเท่าเทียมกัน โดยการเรี ยกร้อง
เรื่ องผลตอบแทนเพิม่ มากขึ้น ส่วนการเปรี ยบเทียบกับผูอ้ ื่นที่ทางานในระดับประเภทเดียวกัน
ก่อให้เกิดการรับรู ้เป็ น 3 แบบ คือ ผลตอบแทนที่เหมาะสม ผลตอบแทนที่ต่าไป ผลตอบแทน
ที่สูงไป
1. ผลตอบแทนที่เหมาะสม (Equitably rewarded) พนักงานรับรู ้วา่ ตัวป้อนและ
ผลตอบแทนมีความเหมาะสมกัน แรงจูงใจยังคงมีอยูเ่ ชื่อว่าคนอื่นที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่า
เป็ นเพราะเขามีตวั ป้อนที่สูงกว่า เช่น มีการศึกษาและประสบการณ์ที่สูงกว่า เป็ นต้น
2. ผลตอบแทนที่ต่าไป (Under rewarded) เมื่อพนักงานคนใดรับรู ้วา่ ตนได้รับ
ผลตอบแทนต่าไปเขาจะพยายามลดความไม่เสมอภาคด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น พยายามเพิม่
ผลตอบแทน (เรี ยกร้องค่าจ้างเพิม่ จากเดิม) ลดตัวป้อน (ทางานน้อยลง มาสาย กลับเร็วขึ้น หรื อ
ขาดงานบ่อยครั้ง พักครั้งละนาน ๆ ฯลฯ) อ้างเหตุผลให้ตวั เองเปลี่ยนแปลงตัวป้อน หรื อ
ผลตอบแทนของคนอื่น (ให้ทางานมากขึ้นหรื อรับค่าจ้างน้อยลง) เปลี่ยนงาน (ขอย้ายไปแผนกอื่น
ออกไปทางานที่ใหม่) เปลี่ยนบุคคลที่เปรี ยบเทียบ (ยังมีคนที่ได้รับน้อยกว่า) ผลตอบแทนที่สูงไป
(Over rewarded) การรับรู ้วา่ ได้รับผลตอบแทนสูงไป ไม่มีปัญหาต่อพนักงานมากนัก แต่
อย่างไรก็ตาม พบว่าพนักงานมักจะลดความไม่เสมอภาคด้วยวิธีเหล่านี้คือ เพิม่ ตัวป้อน
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(ทางานหนักขึ้นและอุทิศเวลามากขึ้น) ลดผลตอบแทน (ยอมให้หกั เงินเดือน) หาเหตุผลให้ตวั เอง
(เพราะฉันเก่ง) พยายามเพิม่ ผลตอบแทนให้ผอู ้ ื่น (เขาควรได้รับเท่าฉัน)
จากการทบทวนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานทั้ง 8 ทฤษฎี ผูศ้ ึกษา
ได้เลือกใช้ทฤษฎีสองปั จจัย ของ เฟรดเดอร์ริค เฮอซ์เบอร์ก ที่ได้อธิบายความพึงพอใจในการทางาน
โดยเฉพาะ ซึ่งเฮอซ์เบอร์กได้จาแนกปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจออกเป็ นสองปั จจัยคือ
ปั จจัยกลุ่มแรก เป็ นปั จจัยที่เรี ยกว่า ปั จจัยจูงใจ (Motivatiors factors) และปั จจัยกลุ่มที่สองเรี ยกว่า
ปั จจัยสุขอนามัยหรื อปั จจัยบารุ งรักษา (Hygiene factor) โดยทั้งสองปั จจัยดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปั จจัยกลุ่มแรกเกี่ยวข้องความรู ้สึก
ในทางบวกกับงานที่ปฏิบตั ิ และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงานที่ปฏิบตั ิ กาลังพลจะได้รับการจูงใจหรื อ
แรงจูงใจให้เพิม่ ผลผลิตในการปฏิบตั ิงาน คือปั จจัยจูงใจ (Motivatiors factors) ได้แก่ ความสาเร็จ
ในงาน การยอมรับนับถือ งานที่ทา้ ทาย ความรับผิดชอบ และความเจริ ญก้าวหน้าส่วนบุคคล และ
ปั จจัยกลุ่มที่สอง ปั จจัยสุขอนามัยหรื อปั จจัยบารุ งรักษา (Hygiene factor) เป็ นปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ
ที่ช่วยป้องกันหรื อช่วยรักษาไม่ให้เกิดความไม่พงึ พอใจในการทางานของกาลังพลที่ปฏิบตั ิงาน
ในหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคใต้ และจังหวัดสงขลา และทาให้กาลังพลในหน่ วยเฉพาะกิจนั้น
เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบตั ิงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายต่อไป จึงเป็ นสิ่งที่สาคัญที่ผบู ้ ริ หาร
จาเป็ นต้องจัดหาให้ได้อย่างครบถ้วนซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การปกครองบังคับ
บัญชา นโยบายและการบริ หาร สภาพการทางาน ความมัน่ คงในการทางาน และค่าตอบแทน
โดยผูศ้ ึกษาได้เอาแนวคิด ทฤษฎีสองปั จจัย ของ (Herzberg, 1967) มาเป็ นตัวแปรตาม (Dependent
variable) ในการศึกษาครั้งนี้

แนวคิดเกีย่ วกับความเสี่ ยงและการบริหารความเสี่ ยง
การดาเนินชีวติ ของบุคคลและการดาเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นองค์กร
ที่แสวงหากาไรหรื อมิได้แสวงหากาไรก็ตามล้วนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทั้งสิ้น เพราะปั จจัย
หรื อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา เช่น เทคโนโลยี ภาวะตลาด คู่แข่งขัน
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ราคาน้ ามัน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน นโยบายรัฐบาล กฎระเบียบต่าง ๆ
เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ภัยธรรมชาติ อุบตั ิเหตุ ซึ่ งอาจส่งผลกระทบ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลและองค์กรได้ โดยที่เหตุความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดังกล่าวเป็ นสิ่งที่
ไม่อาจคาดคะเนได้วา่ จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึงอาจมีผลทาให้การ
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ดาเนินงานของบุคคลหรื อองค์กรไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ ซึ่งเมื่อเกิดความไม่แน่นอนจึงทาให้
มีความเสี่ยงเกิดขึ้น
ความหมายของความเสี่ยง
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์การกระทาใด ๆ ที่ไม่พงึ ประสงค์หรื อการกระทา
ใด ๆ ที่อาจจะเกิดผลลัพธ์ในด้านลบ เป็ นผลลัพธ์ที่ทาให้งานไม่ประสบผลสาเร็จ ตามเป้าหมาย
ที่กาหนด โดยอาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และอาจส่งจะผลกระทบ หรื อสร้าง
ความเสียหาย หรื อล้มเหลว หรื อลดโอกาสที่จะบรรลุความสาเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ท้งั ในระดับบุคคล ระดับหน่วยงานและระดับองค์กรได้ (ลีลาส คุณฟอง, 2549)
อุทยั วรรณ จรุ งวิภู (2556) ได้กล่าวว่า ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง ความน่าจะเป็ นที่จะเกิด
เหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรื อ
เบี่ยงเบนไปจากที่กาหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรื อทางลบก็ได้
เจริ ญ เจษฎาวัลย์ (2548) ได้ให้คาจากัดความของความเสี่ยงโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรทั้งในทางกลยุทธ์การปฏิบตั ิ
และการเงิน
สุรพงษ์ ชูรังสฤษฏ์ (2547) ได้ให้ความหมายของ ความเสี่ยง (Risk) คือ สิ่งต่าง ๆ
ที่อาจกีดกั้นการบรรลุเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ความเสี่ยงทาให้เราไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้ ความเสี่ยงทาให้เราไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ตามกิจกรรม โครงการที่เรา
กาลังทาเป็ นประจา ซึ่งเรี ยกว่า Operational risk อาจเป็ นความเสี่ยงทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategy)
ทางด้านการแข่งขัน (Competitive) ทั้งหมดอยูท่ ี่วา่ อะไรเป็ นเป้าหมาย อะไรเป็ นวัตถุประสงค์ที่เรา
กาหนดไว้ และหากจะดูเรื่ องของความเสี่ยงจะดูที่เรื่ องปั ญหาและอุปสรรคว่าคืออะไร หรื อจะดูวา่
อะไรคือ ตัวขัดขวาง ความสาเร็จ จะเห็นว่าความเสี่ยงจะเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอน
ซึ่งไม่สามารถคาดเดาอะไรได้วา่ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อใด เกิดเมื่อไหร่ ก็ได้ โดยที่เหตุการณ์
ความไม่แน่นอนนั้นจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการดาเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรื อ
เป้าหมายที่วางไว้ ถ้าผลการดาเนินงานจริ งมีความน่าจะเป็ นที่เบี่ยงเบนไปจากวัตถุประสงค์หรื อ
เป้าหมายมากเท่าใด ก็จะถือว่ามีความเสี่ยงมากเท่านั้น กล่าวคือ ถ้ามีความน่าจะเป็ นที่จะเบี่ยงเบนไป
จากเป้าหมายมาก ก็ถือว่ามีความเสี่ยงมาก แต่ถา้ มีความน่าจะเป็ นที่จะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายน้อย
ก็ถือว่ามีความเสี่ยงน้อย ทั้งนี้ความเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นสามารถเป็ นไปได้ท้งั ทางบวกที่เป็ นผลดีและ
ทางลบที่เป็ นผลเสียต่อการดาเนินงาน โดยทัว่ ไปผลกระทบในทางบวกจะเรี ยกว่าโอกาส
(Opportunity) ส่วนผลกระทบในทางลบจะเรี ยกว่าความเสี่ยง (Risk )
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ความเสี่ ยงส่ วนบุคคล
โดยทัว่ ไปบุคคลมักจะมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ หลายประการ เช่น
มีสุขภาพแข็งแรง มีความมัน่ คง มีรายได้สม่าเสมอ มีความเจริ ญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
มีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน เป็ นต้น แต่บุคคลก็มีโอกาสที่จะไม่บรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตามที่ตอ้ งการ ดังนั้นจะเห็นว่าบุคคลก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ซึ่งจะเรี ยกความเสี่ยงนี้ว่า
ความเสี่ยงส่วนบุคคล (Personal risk)
ความเสี่ยงส่วนบุคคลนั้นเป็ นความเสี่ยงที่มีผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลแต่ละคนที่ได้
เกิดขึ้นจากการเลือกกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็ นที่บุคคลจะเกิดการสูญเสีย
ในทางเศรษฐกิจหรื อมีรายได้ลดลง มีค่าใช้จ่ายพิเศษเพิม่ ขึ้นหรื อสูญเสี ยทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งความเสี่ยง
ต่าง ๆ เหล่านั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สุขภาพไม่ดี เสียชีวติ ก่อนวัยอันควร
มีอายุยนื ยาวเกินกว่าเงินสะสมที่มีอยูส่ าหรับใช้ดารงชีพ หรื อตกอยูใ่ นภาวะว่างงาน เป็ นต้น
จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ (2553) ได้กล่าวถึงประเภทของความเสี่ยงส่วนบุคคลที่สาคัญได้แก่
1. ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์กบั คนอื่น (Relationship risk) เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการดาเนินชีวติ ของบุคคลเป็ นเรื่ องของการดาเนินความสัมพันธ์ ความเกี่ยวข้องกับบุคคล
อื่น ๆ ไม่วา่ จะเป็ นสมาชิกภายในครอบครัวเดียวกัน วงศาคณาญาติ และครอบครัวของ
วงศาคณาญาติ เพือ่ นฝูงที่เคยอยูใ่ นกลุ่มหรื อแวดวงเดียวกันที่ยงั มีการคบหากัน เพือ่ นร่ วมงาน
ผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับบริ การหรื อลูกค้า คนที่พบเห็นมีโอกาสสัมพันธ์กนั เนื่องจากการติดต่อทางสังคม
ในฐานะที่เป็ นมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คมในการดาเนิ นชีวติ ของบุคคลมักจะบริ หารจัดการความสัมพันธ์
กับบุคคลอื่นเป็ นรายวัน เนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยอาจจะมีความแตกต่างกันออกไป
ในแต่ละวัน ซึ่งทาให้การจัดการความเสี่ ยงประเภทนี้ตอ้ งดาเนินการทันทีที่เผชิญหน้ากับความเสี่ยง
และแตกต่างกันเป็ นรายกรณี ตามความสัมพันธ์กบั บุคคลแต่ละคนที่เกี่ยวข้องด้วยในวันนั้น ๆ และ
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลมีอยูใ่ นการใช้เครื่ องมือจัดการกับ
ความเสี่ยง
2. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety risk) ภัยคุกคามต่อความปลอดภัยมีอยูม่ ากมาย
ในระหว่างการดาเนินชีวติ และอาจจะกระทบต่อระดับความปลอดภัยของบุคคลได้ตลอดเวลา
บุคคลจึงต้องหาเครื่ องมือ อุปกรณ์ วิธีที่จะรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยตามเกณฑ์ข้นั ต่า
ที่ควรจะเป็ น หรื อตามมาตรฐานความปลอดภัยที่มีการกาหนดขึ้นเพือ่ ช่วยเหลือบุคคลในด้านของ
ความปลอดภัย ยกตัวอย่าง เช่น ความปลอดภัยในระหว่างการขับขี่รถยนต์ ก็มีเครื่ องมือช่วยหลาย
อย่างเช่น เข็มขัดนิรภัย ถุงลมแอร์แบคที่กางออกหากรถมีการกระแทกที่บริ เวณคนขับหรื อ
คนนัง่ ข้างหน้ากระจกที่แตกละเอียดไม่ทาอันตรายต่อคนในรถ โครงหลังคาที่เป็ นเหล็กกล้า

46
กันชนที่มีสมรรถนะในการหยุดการกระแทกของรถคันอื่น การล็อครถและห้ามขับหากตรวจพบ
ระดับแอลกอฮอล์ในตัวผูข้ บั ขี่ การแสดงเส้นทางการขับล่วงหน้า การตั้งเวลาในการขับรถอัตโนมัติ
สัญญาณกันขโมย ไฟถอยหลังที่มีเสียงเตือน เป็ นต้น
3. ความเสี่ยงด้านทรัพย์สิน (Property or asset risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดจากความจริ งว่า
บุคคลทุกคนย่อมมีทรัพย์สินของตนเองที่ครอบครอง และเป็ นเจ้าของอยูไ่ ม่มากก็นอ้ ยแตกต่างกัน
ไปตามสถานะทางเศรษฐกิจ จึงเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสีย เสี ยหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล
ตั้งแต่ความเสี่ยงจากการถูกลักขโมย โจรกรรม การถูกทาลาย เกิดความเสียหายของทรัพย์สิน
การจัดการความเสี่ยงในทรัพย์สินขนาดใหญ่ ที่มีสภาพติดตรึ ง หรื อมีมูลค่าสูง มักใช้
การทาประกันภัยเป็ นทางเลือกหลัก แต่ในกรณี ของทรัพย์สินขนาดเล็กหรื อมูลค่าไม่มาก ไม่มีบริษทั
ประกันภัยที่รับประกันความเสี่ยงได้ บุคคลจะต้องใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ วิธีการอย่างอื่น
ในการจัดการกับความเสี่ยงเป็ นรายกรณี ไป เช่น การเช่าตูน้ ิรภัยที่ธนาคารเพือ่ จัดเก็บ การซื้อตูเ้ ซฟ
เพือ่ จัดเก็บอย่างปลอดภัย
4. ความเสี่ยงด้านสุขภาพ (Health risk) เป็ นความเสี่ยงที่แตกย่อยออกจากความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยอีกทีหนึ่ ง หากแต่มีความแตกต่างด้านวัตถุประสงค์ของบุคคลจึงแยกออกมา
ต่างหากเพือ่ จะได้กาหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือเป็ นเรื่ องที่
บุคคลของแต่ละคนต้องดาเนินการดูแลและห่วงใย บริ หารสุขภาพของตนเองด้วยตนเอง ไม่มีคนอื่น
จะช่วยดาเนินการได้อย่างครบถ้วน เพราะเป็ นเรื่ องของการกินอยู่ การใช้ชีวติ การกาหนด
ตารางเวลาการพักผ่อนนอนหลับที่เป็ นผลดีตอ่ สุขภาพร่ างกาย ซึ่งเป็ นเรื่ องของการบริ หาร
ความเสี่ยงประจาวันและการวางแผนบริ หารล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐ
ในทุกประเทศได้เข้ามาช่วยเหลือเพือ่ ให้บุคคลสามารถจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพได้
โดยมีค่าใช้จ่ายลดลง เช่น โครงการประกันสุขภาพดีทวั่ หน้า โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค
เพือ่ เปิ ดโอกาสให้บุคคลเข้าไปใช้ประโยชน์จากโครงการได้ หรื อโครงการประกันสังคม
เพือ่ ช่วยเหลือผูใ้ ช้แรงงานเมื่อเกิดภาวะเจ็บป่ วยด้านสุขภาพ
5. ความเสี่ยงด้านอาชีพการงาน (Employment risk) เป็ นความเสี่ยงกรณี เกิด
ความไม่มนั่ คงในหน้าที่การงาน อาจจะเป็ นสภาวะการตกงาน การถูกเลิกจ้างไม่เป็ นธรรม
การที่รายได้จากการทางานไม่สม่าเสมอหรื อไม่ตอ่ เนื่อง การขาดสิทธิประโยชน์หรื อสวัสดิการที่ดี
ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชีพการงาน ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจจะไม่สามารถคาดหมายได้ล่วงหน้า และ
แม้วา่ จะคาดหมายได้ล่วงหน้าก็ยากที่จะจัดการกับความเสี่ยงให้ได้รับเงินรายได้เพือ่ การครองชีพ
เท่าเดิมได้ นอกจากประเด็นของรายได้แล้ว อาชีพการงานยังเข้ามามีส่วนสาคัญในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันของบุคคลและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั ความเสี่ยงประเภทอื่น ๆ ด้วย การค้นหา และระบุ
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องจึงต้องให้ความระมัดระวังและใช้มุมมองในวงกว้างเข้ามาประกอบ
การพิจารณาเพือ่ ให้การจัดการความเสี่ ยงครอบคลุมความเสี่ยงที่มีความสาคัญครบถ้วน
6. ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อม (Environmental risk) เป็ นความเสี่ยงจากการที่
สภาพแวดล้อมมีผลต่อการดาเนินชีวติ ประจาวันของบุคคลให้เกิดภาวะไม่ปกติสุข ผิดจากปกติ
จึงกระทบต่อวัตถุประสงค์ในการมีชีวติ ของบุคคล สภาพแวดล้อมที่สาคัญที่เป็ นความเสี่ยงของ
บุคคล ได้แก่ สภาวะโลกร้อน ภาวะเรื อนกระจก หรื อ Green house effect ภาวะมลพิษทางอากาศ
ทางน้ า และทางพื้นดิน ภัยธรรมชาติเช่นแผ่นดินไหว โคลนถล่ม น้ าท่วม หรื อภัยจากการกระทาของ
มนุษย์ที่กระทบต่อสภาพแวดล้อม และธรรมชาติ เช่น ผลของการตัดไม้ทาลายป่ า การเผาหญ้า
จนเกิดอากาศเสีย
นอกเหนือจากการจัดประเภทของความเสี่ยงตามลักษณะของความสัมพันธ์ต่อการดาเนิน
ชีวติ ของบุคคล อาจจะแบ่งความเสี่ยงส่วนบุคคลออกตามสถานะความไม่แน่นอนของความเสี่ยง
เป็ น 2 ประเภทได้แก่
1. ความเสี่ยงแท้จริ งหรื อความเสี่ยงที่เป็ นผลทางลบ (Pure or static risk) เป็ นความเสี่ยง
ในเชิงประจักษ์ชดั ไม่ตอ้ งมีการพิสูจน์หรื อตีความว่าเป็ นสิ่งไม่พงึ ประสงค์ และเป็ นความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบในทางลบต่อบุคคลอย่างแน่นอน ซึ่งผลกระทบทางลบนี้ อาจจะเป็ นความเสียหาย
ผลขาดทุน และไม่มีทางจะเป็ นผลทางบวกต่อบุคคลได้ และกระทบต่อสภาวะปกติสุขของบุคคล
ความเสี่ยงที่อยูใ่ นลักษณะนี้ได้แก่ ความเสี่ยงเรื่ องทรัพย์สิน ความเสี่ยงด้านหนี้สินหรื อคดีความและ
ความเสี่ยงด้านสุขภาพ
2. ความเสี่ยงที่อาจจะเป็ นทั้งผลบวกและผลลบ หรื อความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
ได้ (Speculative or dynamic risk) เป็ นความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วอาจจะเกิดผลดีหรื อกาไร หรื อ
เกิดผลเสียหรื อผลขาดทุนก็ได้ ผลกระทบที่เกิดแต่ละครั้งที่ความไม่แน่นอน แตกต่างกันไป
ตามเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง ความเสี่ยงที่อยูใ่ นลักษณะนี้ได้แก่ ความเสี่ยง
ด้านการเงินหรื อการลงทุน ที่มีโอกาสทั้งได้กาไรหรื อขาดทุน และวัตถุประสงค์ของ
การรับความเสี่ยงประเภทนี้ คือ ความคาดหวังว่าจะเกิดผลกาไรและไม่เกิดผลขาดทุนขึ้น หรื อ
มีลกั ษณะเป็ นการเก็งกาไร ในด้านของการบริ หารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว จะมีความแตกต่างกัน
ตามตาราง ที่ 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 ความแตกต่างการบริ หารจัดการความเสี่ยง (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ , 2553)
ความเสี่ ยงแท้ จริง
- ผลที่ออกมามีดา้ นเดียวคือ ผลทางลบสามารถ
จัดเก็บข้อมูลเพือ่ ประมาณมูลค่าของ
ความเสียหาย ความสูญเสียได้ การประกันภัย
เพือ่ ลดความเสี่ยงสามารถดาเนินการได้ เพราะ
บริ ษทั ประกันภัยสามารถคานวณค่าธรรมเนียม
ในการให้ความคุม้ ครองแก่บุคคลได้ค่อนข้าง
ชัดเจน

ความเสี่ ยงที่อาจจะเป็ นทั้งผลบวกและผลลบ
- ผลที่ออกมามี 2 ด้าน คือผลทางลบหรื อ
ทาง บวกไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลเพือ่ ประมาณ
มูลค่าของความเสียหายความสูญเสียได้ชดั เจน
เนื่อง จากมีตวั แปรหรื อเงื่อนไขหรื อสถานการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผลทางลบ แตกต่างจาก
กรณี ที่เกิดผลทางบวกไม่สามารถใช้
การประกันภัยเพือ่ ถ่ายโอนความเสี่ยงออกไป
จากบุคคลได้

นอกจากนั้นยังมีการจัดประเภทความเสี่ยงในลักษณะที่ 3 ด้วยการพิจารณาจาก
ผลกระทบว่าเกิดกับปั จเจกชนรายเดียวหรื อเกิดกับกลุ่มคน หมู่ประชาชนหลายคน เป็ น 3 ประเภท
1. ความเสี่ยงพื้นฐาน (Fundamental risk) เป็ นความเสี่ยงที่การเกิดขึ้นจากธรรมชาติหรื อ
การกระทาของบุคคลในแต่ละครั้งมีผลกระทบต่อบุคคลจานวนมาก เช่น แผ่นดินไหว น้ าท่วม
การก่อการร้าย/ การก่อความไม่สงบ โรคระบาด
2. ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (Economic risk) เป็ นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อบุคคลเป็ นจานวนมาก อาจจะไม่ใช่คราวเดียวกัน หากแต่ภายใน
ช่วงเวลาที่เกิดสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีน้ นั เช่น ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจตกต่า
การทยอยเลิกจ้างพนักงานของสถานประกอบการเพือ่ ลดผลขาดทุน
3. ความเสี่ยงเฉพาะเจาะจง (Particular risk) เป็ นความเสี่ยงที่กระทบต่อบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเป็ นการเฉพาะ เช่น ถูกโจรกรรม เจ็บป่ วย อุบตั ิเหตุ ซึ่ งไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม
โดยทัว่ ไป หน่วยงานภาครัฐจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือบุคคลในการจัดการกับความเสี่ยง
พื้นฐานและทางเศรษฐกิจเพราะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก และเกิดผลกระทบทางลบในวงกว้าง
โดยใช้ระบบประกันสังคม โครงการประกันความเสี่ยงเฉพาะด้าน เงินชดเชยความเสี ยหาย
การเยียวยาผูไ้ ด้รับผลกระทบ
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ความหมายของการรับรู้ ความเสี่ ยง
นวลศิริ เปาโรหิตย์ (2532) กล่าวถึงความหมายเกี่ยวกับการรับรู ้ความเสี่ ยง (Perceived
Risk) หมายถึงขั้นตอนกระบวนการแปลความหมายของสิ่งเร้าที่มากระทบกับประสาทสัมผัสต่าง ๆ
ของคนและในการแปลความหมายนั้นขึ้นอยูก่ บั ประสบการณ์ในอดีต และสภาพจิตใจในปั จจุบนั
Schiffman and Kanuk (2002) กล่าวว่า การรับรู ้ความเสี่ยง คือ กระบวนการที่บุคคล
แต่ละคนมีการเลือกวิธีในการประมวลผลในด้านการตีความเกี่ยวกับการเป็ นตัวกระตุน้ ออกมา
เพือ่ ที่จะได้ความหมาย และการสื่อภาพของโลกที่มีเนื้อหา
เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540) กล่าวถึงแนวการรับรู ้ความเสี่ยงว่า หมายถึง
ขั้นตอนในการเลือกรับ วิธีการจัดระเบียบ และแปลความหมายของสิ่งเร้าที่บุคคลพบเห็นหรื อ
มีความเป็ นมาที่เกี่ยวข้องด้วยในสิ่งแวดล้อมหนึ่ง ๆ นอกจากนี้ นพ ศรี บุญนาค (2545) ได้กล่าวว่า
การรับรู ้ความเสี่ยง (Perceived risk) หมายถึงกระบวนการที่ซ่ ึงบุคคลรับจัดระเบียบ และแปลข้อมูล/
สาระสนเทศ จากสภาพแวดล้อมที่เขาดารงอยู่
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2548) กล่าวว่า การรับรู ้ความเสี่ยง เป็ นกระบวนการซึ่งบุคคล
มีการเลือกสรร (Select) จัดระเบียบ (Organize) และตีความ (Interpret) เกี่ยวกับสิ่งกระตุน้
(Stimulus) หรื อข้อมูลทีไ่ ด้รับ โดยอาศัยประสาทสัมผัสทั้งห้า คือ ได้เห็น (Sight) ได้ยนิ (Hearing)
ได้กลิ่น (Smell) ได้ลิ้มรส (Taste) และได้สมั ผัส (Touch) หรื อกระบวนการ ซึ่งบุคคลจัดระเบียบ
และตีความสิ่งที่สมั ผัสเพือ่ ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม ซึ่งแต่ละบุคคลอาจจะมีการรับรู ้
ความเสี่ยง และการตอบสนองต่อข้อมูลทีไ่ ด้รับแตกต่างกันไป แม้จะเป็ นข้อมูลเดียวกันก็ตาม และ
บางครั้งการรับรู ้ความเสี่ ยงของเราอาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริ งก็ได้
บรรยงค์ โตจินดา (2543) กล่าวว่าการรับรู ้ความเสี่ยง (Perceived risk) หมายถึง บุคคล
ได้รับตีความและตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น การรับรู ้ความเสี่ยงนั้นสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กิจกรรม
คือ ข้อมูลและการแปลข้อมูลให้เป็ นข้อความตามความเข้าใจของแต่ละบุคคล การรับรู ้ความเสี่ยง
จะต้องคานึงถึงความรู ้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ความสนใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นและประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงจะสามารถทาให้เราแปลข้อความได้ถูกต้อง
สรุ ปว่า การรับรู ้ความเสี่ยง (Perceived risk) คือ การที่บุคคลได้เจอกับสิ่งเร้าสิ่งหนึ่ง และ
มีการตอบสนองกับสิ่งนั้น โดยสามารถที่จะเลือกรับสิ่งเร้าที่เข้ามาได้โดยการเห็น การได้ยนิ และ
การได้ทาเกิดการตีความผ่านวิธีการวิเคราะห์สามารถถ่ายทอดออกมา เป็ นความรู ้และความเข้าใจ
แต่ละบุคคล และทาให้แต่ละบุคคลเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม และแนวความคิด
ที่เกิดการเรี ยนรู ้ในที่สุด
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การประเมินความเสี่ ยง (Risk assessment)
การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง
โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood ) และความรุ นแรงของ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้าหมายของส่วนงาน
หรื อหน่วยงานภายในส่วนงาน (มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555)
โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรื อโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุ นแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
หากเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ
1) การกาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็ นการกาหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน
ความเสี่ยงได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ระดับความรุ นแรงของผลกระทบ
(Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of risk) โดยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของแต่ละ
ส่วนงานและหน่วยงานภายในส่วนงานจะต้องกาหนดเกณฑ์ของหน่วยงาน เป็ นเกณฑ์
ในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ 5 ระดับ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานและ
ดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการ ฯ และฝ่ ายบริ หาร
2) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็ นการนาความเสี่ยง และปั จจัย
เสี่ยงแต่ละปั จจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และ
ประเมินระดับความรุ นแรงหรื อมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพือ่ ให้เห็นถึงระดับ
ของเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทาให้สามารถกาหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้
สามารถวางแผน และจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กาลังคน หรื อเวลา
ที่มีจากัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ขา้ งต้น
3) การวิเคราะห์ความเสี่ ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood)
และความรุ นแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปั จจัยเสี่ ยงแล้ว ให้นาผลที่ได้มาพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิด
ความเสี่ยงในระดับใด ตามตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็ นความเสี่ ยง
สูงสุดที่จะต้องบริ หารจัดการก่อน
4) การจัดลาดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว ให้นามาจัดลาดับความรุ นแรง
ของความเสี่ยง เพือ่ พิจารณากาหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สาคัญ
ให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิด
ความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง
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ซึ่งจัดเรี ยงตามลาดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลางน้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และ
หรื อสูง มาจัดทาแผนการบริ หาร/ จัดการความเสี่ ยงก่อน
การบริหารความเสี่ ยง (Risk management)
กระบวนการบริ หารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการบริ หารจัดการให้
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงลดลง หรื อผลกระทบของความเสียหายจากเหตุการณ์ความเสี่ ยง
ลดลงอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ซ่ ึงการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี (มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2555) ดังนี้
1. การยอมรับความเสี่ยง (Risk acception)
2. การลด/ การควบคุมความเสี่ยง (Risk reduction)
3. การกระจายความเสี่ยง หรื อการโอนความเสี่ยง (Risk sharing)
4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk avoidance)
ระบบบริหารความเสี่ ยงที่ดี
1. มีกระบวนการวางแผนและจัดทาเอกสารอย่างเป็ นระบบ
2. ทีมคณะดาเนินงานพร้อมที่จะค้นหาและจัดการกับความเสี่ยงที่พบ โดยไม่หลบเลี่ยง
ปั ญหา
3. หลังจากการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นแล้ว ควรจะมีการทาซ้ าอีกตามระยะเวลา
ที่กาหนดเพือ่ ตรวจสอบความเสี่ยงเดิมและค้นหาความเสี่ยงใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ
4. มีหลักเกณฑ์การประเมินที่เป็ นมาตรฐาน ครอบคลุมทุกส่วน
5. มีการจัดทารายงานผลไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ปัจจัยที่ทาให้ ระบบบริหารความเสี่ ยงสาเร็จ
1. เทคโนโลยีและสารสนเทศที่ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล การคานวณต่าง ๆ การส่งถ่าย
ข้อมูล และสอบกลับได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
2. การฝึ กอบรมบุคลากรภายในองค์กร ให้มีความรู ้ความเข้าใจในระบบบริ หาร
ความเสี่ยงและตระหนักถึงความสาคัญในการจัดทาระบบ
3. แรงผลักดันจากผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารควรต้องใจทาระบบบริ หารความเสี่ยงอย่างจริ งจัง
และให้การสนับสนุนในทุก ๆ ด้าน
4. ความร่ วมแรงร่ วมใจจากบุคลากรทุกคนในทุกระดับขององค์กร
ประโยชน์ ของการบริหารความเสี่ ยงของบุคคล
เนื่องจากการบริ หารความเสี่ยงของบุคคลเป็ นกระบวนการที่มีระบบซึ่งออกแบบขึ้นมา
เพือ่ ให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบุคคล และสามารถจัดการความเสี่ยง
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ให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เพือ่ ให้มนั่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
การบริ หารความเสี่ยงจึงมีประโยชน์หลายประการ ที่สาคัญ อุทยั วรรณ จรุ งวิภู (2556) ดังนี้
1) ทาให้สามารถบริ หารความไม่แน่นอนโดยสามารถระบุ ประเมิน และจัดการกับ
ความเสี่ยงและโอกาสได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ โดยทัว่ ไปบุคคลมักจะเผชิญกับ
ความไม่แน่นอน ซึ่งความไม่แน่นอนนี้อาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางบวก (โอกาส) หรื อ
อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ใน ทางลบ (ความเสี่ยง) ก็ได้ การบริ หารความเสี่ ยงจะช่วยทาให้สามารถ
ใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีระบบโดยสามารถจัดการ
เหตุการณ์ที่อาจทาความเสียหายให้แก่บุคคล หรื อองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ช่วยให้บุคคลสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ เนื่องจากการบริ หารความเสี่ยง
จะช่วยลดอุปสรรคป้องกันความเสียหายหรื อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวบุคคลได้
3) ช่วยให้สามารถตอบสนองความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น เนื่องจาก
การบริ หารความเสี่ยงจะมีการประเมินความเสี่ยง จัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยง จึงทาให้
สามารถเลือกวิธีการในการตอบสนองความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมยิง่ ขึ้น
4) ช่วยในการกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเพิม่ มูลค่าแก่บุคคล เนื่องจากการบริ หาร
ความเสี่ยงจะมีการระบุเหตุการณ์ที่เป็ นความเสี่ ยงและเป็ นโอกาสของบุคคล จึงสามารถพิจารณา
โอกาสหรื อเหตุการณ์ที่เป็ นผลดีน้ นั ไปกาหนดเป็ นกลยุทธ์เชิงรุ กเพือ่ ฉกฉวยโอกาสนั้นให้เกิด
ประโยชน์แก่บุคคลให้มากที่สุด ในขณะที่เหตุการณ์ที่เป็ นความเสี่ยงหรื อผลลบก็สามารถนาไปใช้
เป็ นข้อมูลในการจัดการหรื อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เมื่อสามารถกาหนดกลยุทธ์
ที่เหมาะสมก็จะทาให้สามารถเพิม่ มูลค่าแก่บุคคลได้ในที่สุด
5) ช่วยให้การจัดสรรทรัพยากร และเงินทุนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
การบริ หารความเสี่ยงจะมีการประเมินความเสี่ยง และจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงว่า
เหตุการณ์หรื อกิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูงหรื อมีความสาคัญมาก และเหตุการณ์ใดมีความเสี่ยงต่า
หรื อสาคัญน้อย การจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงนี้จะทาให้ทราบว่าควรให้ความสาคัญกับ
กิจกรรมใดมากน้อยแค่ไหน และควรจัดสรรทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมอย่างไร การบริ หาร
ความเสี่ยงของบุคคลจึงช่วยให้สามารถวางแผนจัดสรรทรัพยากร คาดคะเน และประเมิน
ความเป็ นไปได้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
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ระเบียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการปฏิบัติงานของกาลังพลในหน่ วยบัญชาการ
ต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพืน้ ทีภ่ าคใต้
การปฏิบัติงานของกาลังพลหน่ วยบัญชาการต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
1. การปฏิบตั ิหน้าที่ของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง
กองทัพเรื อ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาจากสถานการณ์ เหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ ที่ยงั คงไม่มีการคาดเดาได้เลยว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวนั้นจะคลี่คลาย หรื อ
มีท่าทีวา่ เหตุการณ์ความไม่สงบจะลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติ แต่ตรงกันข้ามสถานการณ์กบั ยังคง
รุ นแรงและมีความซับซ้อนในการแก้ไขปั ญหาของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิง่ ขึ้น หน่วยงานต่าง ๆ
ที่รับผิดชอบในด้านความมัน่ คง รวมถึงกองทัพเรื อ ก็ยงั คงมีหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคใต้ที่ยงั
ปฏิบตั ิงานตามภารกิจ หน้าที่ ที่ตวั เองได้รับมอบและ มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกาลังผลลงไป
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ภาคใต้ ตามวงรอบ ทุก 1 ปี หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง
กองทัพเรื อมีหน่วยเฉพาะกิจที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ภาคใต้ จานวน 2 หน่วยเฉพาะกิจ ซึ่งหน่วยเฉพาะ
กิจทั้ง 2 หน่วย มีกาลังพลชุดพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกาลังพลลงไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ภาคใต้
ตามวงรอบทุก 1 ปี ตามวาระที่หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ได้กาหนด
ไว้ ยกเว้นหากกาลังพลที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ มีความประสงค์ที่สมัครใจอยูป่ ฏิบตั ิงานต่อ สามารถยืน่
ความต้องดังกล่าวกับหน่วยต้นสังกัด เพือ่ ให้หน่ วยต้นสังกัดพิจารณาตามความสมัครใจ ถ้าหากผูท้ ี่
ประสงค์สมัครใจอยูป่ ฏิบตั ิงานต่อ ยังไม่ครบตามจานวนที่หน่วยเฉพาะกิจกาหนด ก็จะพิจารณา
คัดเลือกจากการสมัครใจของกาลังพลจากหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ที่อยูใ่ นตั้งปกติ ในพื้นที่ อาเภอสัตหับ จังหวัดชลบุรี และสุดท้ายก็พจิ ารณาตามวาระที่เคยมาปฏิบตั ิ
หน้าที่ในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจภาคใต้มาแล้ว
โดยหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคใต้ จะมีกาลังพลชุดพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกาลังพลลงไป
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ภาคใต้ ตามวงรอบ ทุก 1 ปี ซึ่งจะมีกาลังพลที่จะลงไปผลัดเปลี่ยนกาลัง
คิดเป็ นร้อยละ 50 ของกาลังพลที่อยูท่ ี่หน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ (หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่ง, 2560) ซึ่งประกอบไปด้วย 2 หน่วยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา ได้แก่ หน่ วยปฏิบตั ิการหน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งจังหวัดสงขลา
และกองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินจังหวัดนราธิวาส
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แนวทางของกองทัพเรื อ ในการเสริมสร้ างแรงจูงใจในการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้
คณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จพิเศษโดยมีผชู ้ ่วยผูบ้ ญั ชาการทหารเรื อเป็ นประธาน
ในการดาเนินการด้านสิทธิกาลังพล กองทัพเรื อ ในการสร้างขวัญและแรงจูงใจของกาลังพล
ที่ปฏิบตั ิหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บหรื อเสียชีวติ ที่ปฏิบตั ิงานในพื้นชายแดน และพื้นที่เสี่ยงภัย
โดยคณะกรรมการพิจารณาบาเหน็จพิเศษ มีหน้าที่พจิ ารณาบาเหน็จพิเศษตามข้อบังคับกลาโหม
ว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พุทธศักราช 2529 หรื อตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบาเหน็จพิเศษในเวลาปกติ พุทธศักราช 2529 แล้วแต่กรณี
ให้แก่กาลังพลของกองทัพเรื อที่ปฏิบตั ิงานในพื้นชายแดน พื้นที่เสี่ ยง ดังนี้
1. บาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน
อัตราที่จะได้รับบาเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน
1.1 เสียชีวติ หรื อทุพพลภาพ จากการต่อสู ้ พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เกิน 9 ชั้น
(สาหรับทหารกองประจาการได้เลื่อนชั้นเงินเดือนแล้ว หากยังได้รับเงินเดือนต่ากว่า นายทหาร 1
ชั้น 1 ก็ให้ได้รับ นาทหาร 1 ชั้น 1 และให้แต่งตั้งยศเป็ น เรื อตรี )
1.2 เสียชีวติ หรื อทุพพลภาพ จากการกระทาของฝ่ ายตรงข้าม หรื อกระทาการบน
อากาศ ใต้น้ า หรื อเกี่ยวกับวัตถุระเบิด หรื อเกี่ยวกับแก๊สพิษพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เกิน 7 ชั้น
(สาหรับทหารกองประจาการได้เลื่อนชั้นเงินเดือนแล้ว หากยังได้รับเงินเดือนต่ากว่า ประทวน 1
ชั้น 7 ก็ให้ได้รับระดับประทวน 1 ชั้น 7 และให้แต่งตั้งยศเป็ น จ่าเอก)
1.3 เสียชีวติ หรื อทุพพลภาพ นอกจากกรณี 1.1 และ 1.2 (อุบตั ิเหตุ) พิจารณาเลื่อนชั้น
เงินเดือนไม่เกิน 5 ชั้น (สาหรับทหารกองประจาการได้เลื่อนชั้นเงินเดือนแล้ว หากยังได้รับเงินเดือน
ต่ากว่า ประทวน 1 ชั้น 5 ก็ให้ได้รับเงินเดือน ประทวน 1 ชั้น 5 และให้แต่งตั้งยศเป็ น จ่าเอก)
1.4 ผูท้ ี่ได้ทาการสูร้ บหรื อต่อสู ้ จนได้รับอันตราย (ไม่เสียชีวติ หรื อพิการทุพพลภาพ)
หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉินด้วยความตรากตราเหน็ดเหนื่อย และได้ผลสมความมุ่งหมาย
ของทางราชการเป็ นอย่างดี ให้พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เกิน 4 ชั้น จานวนเงินดังกล่าวให้
นับเป็ นเงินเพิม่ พิเศษรายเดือนเรี ยกว่า เงินเพิม่ พิเศษสาหรับการสู ้รบ สาหรับข้าราชการทหาร หรื อ
เงินรางวัลสาหรับการสู ้รบ สาหรับทหารกองประจาการ ส่วนการพิจารณาและสัง่ การให้ได้รับเงิน
เพิม่ พิเศษสาหรับการสูร้ บหรื อเงินรางวัลสาหรับการสูร้ บให้ปฏิบตั ิตามผนวกท้ายข้อบังคับ
1.5 ผูท้ ี่ปฏิบตั ิราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนป่ วยเจ็บถึงเสียชีวติ หรื อทุพพลภาพ
โดยมิได้ทาการต่อสูห้ รื อการกระทาของฝ่ ายตรงข้าม พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เกิน 3 ชั้น
(สาหรับทหารกองประจาการได้เลื่อนชั้นเงินเดือนแล้ว หากยังได้รับเงินเดือนต่ากว่าระดับ
ประทวน 1 ชั้น 3 ก็ให้ได้รับเงินเดือน ประทวน 1 ชั้น 3 และให้แต่งตั้งยศเป็ น จ่าโท)
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1.6 ผูท้ ี่ทาการต่อสูห้ รื อปฏิบตั ิราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนถึงเสี ยชีวติ ไม่วา่
กรณี ใด ๆ ถ้าผูน้ ้ นั ปฏิบตั ิราชการมาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ในรอบปี งบประมาณที่เสียชีวติ
หรื อเป็ นผูท้ ี่ได้ปฏิบตั ิภารกิจทางอากาศในย่านอันตรายมาไม่นอ้ ยกว่าเที่ยวบินที่กาหนด
ให้เพิม่ บาเหน็จพิเศษอีก 1 ชั้น
1.7 หากมิได้กาหนดให้แต่งตั้งยศหรื อเลื่อนยศให้ขอเลื่อนยศชั้นนั้นให้ดว้ ย
ถ้าเงินเดือนเข้าขั้นหลายชั้นยศให้ขอเลื่อนยศชั้นสูง
2. บาเหน็จพิเศษในเวลาปกติ
อัตราที่จะได้รับบาเหน็จพิเศษในเวลาปกติ
2.1 เสียชีวติ หรื อพิการ ในสภาพที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวติ พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน
ไม่เกิน 7 ชั้น (สาหรับทหารกองประจาการได้เลื่อนชั้นเงินเดือนแล้ว หากยังได้รับเงินเดือนต่ากว่า
ประทวน 1 ชั้น 7 ก็ให้ได้รับเงินเดือน ประทวน 1 ชั้น 7 และให้แต่งตั้งยศเป็ น จ่าเอก)
2.2 เสียชีวติ หรื อทุพพลภาพ โดยการกระทาของผูก้ ระทาความผิด พิจารณาเลื่อน
ชั้นเงินเดือนไม่เกิน 6 ชั้น (สาหรับทหารกองประจาการได้เลื่อนชั้นเงินเดือนแล้ว หากยังได้รับ
เงินเดือนต่ากว่า ประทวน 1 ชั้น 6 ก็ให้ได้รับเงินเดือน ประทวน 1 ชั้น 6 และให้แต่งตั้งยศเป็ น
จ่าเอก)
2.3 เสียชีวติ หรื อทุพพลภาพ โดยถูกประทุษร้าย พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เกิน
5 ชั้น (สาหรับทหารกองประจาการได้เลื่อนชั้นเงินเดือนแล้ว หากยังได้รับเงินเดือนต่ากว่า
ประทวน 1 ชั้น 5 ก็ให้ได้รับเงินเดือน ประทวน 1 ชั้น 5 และให้แต่งตั้งยศเป็ น จ่าเอก)
2.4 เสียชีวติ หรื อทุพพลภาพ โดยอุบตั ิเหตุ พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เกิน 3 ชั้น
(สาหรับทหารกองประจาการได้เลื่อนชั้นเงินเดือนแล้ว หากยังได้รับเงินเดือนต่ากว่า ประทวน 1
ชั้น 3 ก็ให้ได้รับเงินเดือน ประทวน 1 ชั้น 3 และให้แต่งตั้งยศเป็ น จ่าโท)
2.5 เสียชีวติ หรื อทุพพลภาพ เพราะปฏิบตั ิราชการตรากตราเร่ งรัด หรื อ เคร่ งเครี ยด
เกินกว่าปกติธรรมดา พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนไม่เกิน 2 ชั้น (สาหรับทหารกองประจาการได้เลื่อน
ชั้นเงินเดือนแล้ว หากยังได้รับเงินเดือนต่ากว่า ประทวน 1 ชั้น 2 ก็ให้ได้รับเงินเดือน ประทวน 1
ชั้น 2 และให้แต่งตั้งยศเป็ น จ่าโท)
2.6 เสียชีวติ หรื อทุพพลภาพ เนื่องจากต้องไปปฏิบตั ิราชการเป็ นครั้งคราวนอกที่ต้งั
สานักงานประจา หรื อต้องประจาปฏิบตั ิราชการ ในท้องที่ทุรกันดาร ที่เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ
ตามคาสัง่ ผูบ้ งั คับบัญชา พิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน 1 ชั้น (สาหรับทหารกองประจาการได้เลื่อนชั้น
เงินเดือนแล้ว หากยังได้รับเงินเดือนต่ากว่า ประทวน 1 ชั้น 1 ก็ให้ได้รับเงินเดือน ประทวน 1 ชั้น 1
และให้แต่งตั้งยศเป็ น จ่าตรี )
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2.7 หากมิได้กาหนดให้แต่งตั้งยศหรื อเลื่อนยศ ให้ขอเลื่อนยศชั้นนั้นให้ดว้ ย
ถ้าเงินเดือนเข้าขั้นหลายชั้นยศ ให้ขอเลื่อนยศชั้นสูง
3. บาเหน็จตกทอด
ถ้าข้าราชการ ทหารกองหนุนมีเบี้ยหวัด ผูร้ ับบานาญปกติหรื อผูร้ ับบานาญพิเศษเพราะเหตุ
ทุพพลภาพตาย ถ้าความตายนั้นมิได้เกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรงของตนเอง
(เว้นผูร้ ับบานาญปกติหรื อผูร้ ับบานาญพิเศษเหตุทุพลภาพ) ให้จ่ายเงินบาเหน็จตกทอดแก่ทายาท
ทายาทที่มีสิทธิได้รับบาเหน็จตกทอด
1. บุตรให้ได้รับ 2 ส่ วน ถ้าผูต้ ายมีบุตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปให้ได้รับ 3 ส่วน
2. คู่สมรสให้ได้รับ 1 ส่ วน
3. บิดามารดา หรื อบิดา หรื อมารดาที่มีชีวติ อยูใ่ ห้ได้รับ 1 ส่ วน (บิดา มารดา
ตามสายเลือด)
4. กรณี ทายาทข้อใดข้อหนึ่ งดังกล่าวข้างต้น ตายไปเสี ยก่อน ให้แบ่งบาเหน็จตกทอด
กันระหว่างทายาทที่มีชีวิตอยูก่ รณี ไม่มีทายาท และผูต้ ายมิได้ทาหนังสือแสดงเจตนาระบุตวั
ผูร้ ับบาเหน็จตกทอดไว้ให้ผใู ้ ด หรื อผูท้ ี่ผตู ้ ายแสดงเจตนาระบุตวั ไว้ตายไปก่อน บาเหน็จตกทอด
เป็ นอันยุติ
4. เงินจากกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ข้าราชการที่เป็ นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เมื่อเสี ยชีวิตนอกจากจะได้รับ
บาเหน็จตกทอดแล้ว จะได้รับสิ ทธิประโยชน์จากกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ประกอบด้วย
เงินสะสม เงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินดังกล่าว
5. เงินช่วยพิเศษ
เงินช่วยพิเศษ คือ เงินจานวนหนึ่งที่ทางราชการจ่ายให้แก่บุคคลที่ขา้ ราชการทหาร
ผูร้ ับเบี้ยหวัดบานาญที่เสี ยชีวติ ได้แสดงเจตนาระบุชื่อตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษไว้ หรื อจ่ายให้แก่ทายาท
กรณี ไม่ได้แสดงเจตนาไว้ เพือ่ จัดการงานศพของข้าราชการทหาร ผูร้ ับเบี้ยหวัดบานาญ ซึ่ งเสี ยชีวิต
และไม่ได้เกิดจากการประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรงของตนเอง (พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี
บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พุทธศักราช 2535)
6. บานาญพิเศษ
บานาญพิเศษ หมายถึง เงินซึ่ งทางราชการจ่ายตอบแทนความชอบเป็ นรายเดือน
ให้แก่ ข้าราชการประจาการ ทหารกองประจาการ หรื อบุคคลที่ทาหน้าที่ทหารตามที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด ซึ่ งได้รับอันตรายจนพิการ หรื อป่ วยเจ็บถึงทุพพลภาพจนไม่สามารถรับ
ราชการต่อไปได้ หรื อจ่ายให้แก่ทายาทของบุคคลดังกล่าว อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
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หรื อถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ เว้นแต่การได้รับอันตราย ได้รับการป่ วยเจ็บ หรื อ
การถูกประทุษร้ายนั้นเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรื อจากความผิดของตนเอง
ในกรณี ที่บุคคลได้รับอันตรายจนถึงพิการทุพพลภาพอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิงาน
ในหน้าที่หรื อ ถูกประทุษร้าย เพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ เรี ยกว่า บานาญพิเศษเหตุทุพพลภาพ
ถ้าบุคคลเสี ยชีวิต เนื่องจากการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ ทายาทจะเป็ นผูม้ ีสิทธิรับบานาญพิเศษเรี ยกว่า
บานาญพิเศษเหตุเสี ยชีวิต (ทายาทรับเป็ นรายเดือน) สิ ทธิในบานาญพิเศษเป็ นสิทธิเฉพาะตัว
จะโอนไม่ได้
สวัสดิการและสิ ทธิประโยชน์
1. เงินเบี้ยเลี้ยงประจาเดือนสาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่เป็ นค่าตอบแทนค่าเบี้ยเลี้ยง
สาหรับผูป้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่ โดยเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง ซึ่งไม่รวมกับเงินเดือน เป็ นรายวัน ในจานวนวันละ
240 บาท ให้กบั กาลังพลผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ทุกนาย ทั้งนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน และพลทหารประจาการ (กระทวงกลาโหม, 2559)
2. ค่าตอบแทนเงินค่าฝ่ าอันตรายค่าเสี่ยงภัยสาหรับผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่เสี่ ยงภัย เป็ น
ค่าตอบแทนเงินค่าฝ่ าอันตรายค่าเสี่ยงภัยสาหรับผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
บางอาเภอของจังหวัดสงขลาโดยเป็ นค่าตอบแทนเป็ นรายวันในจานวนวันละ 6 บาท ให้กบั กาลังพล
ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ภาคใต้ทุกนาย ตามจานวนวันที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้ท้งั
นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน และพลทหารกองประจาการ (กระทวงกลาโหม, 2559)
3. สิทธิคะแนนเพิม่ พิเศษให้แก่กาลังพลที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา ในการสอบเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรและในการสอบเลื่อน
นายทหารประทวนเป็ นกรณี พเิ ศษ (กองทัพเรื อ, 2547)
4. สิทธิที่หน่วยงานได้ให้กบั กับผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยบาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผูท้ ี่ปฏิบตั ิราชการ
หรื อช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรี ยบร้อยของประเทศ
พุทธศักราช 2521
โดยแยกเป็ น 6 ประเภทหลัก ดังนี้
1. การขอเลื่อนเงินเดือนกรณี พเิ ศษ
2. การขอเงินเพิม่ พิเศษการสูร้ บ (พ.ส.ร.) หรื อเงินรางวัลสาหรับการสูร้ บ
(ข้าราชการ ทหารกองประจาการ และอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน)
3. การขอเงินปูนบาเหน็จพิเศษในเวลาฉุกเฉิน (กรณี เสียชีวติ หรื อทุพพลภาพ
หน่วยงานต้นสังกัดเสนอขอรับสิทธิได้ไม่เกิน 9 ขั้น
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4. การขอเงินชดเชยการเจ็บป่ วย
5. การขอเงินทดแทนหรื อเงินชดเชย เงินจัดการศพขั้นต้น (รายละไม่เกิน 20,000 บาท)
6. เงินช่วยเหลือดารงชีวติ ผูพ้ กิ าร ทุพพลภาพ จากการสูร้ บ
7. เงินช่วยเหลือเป็ นค่ารักษาพยาบาล
ข้ อมูลสิ ทธิกาลังพลของผู้ที่ปฏิบัติหน้ าที่จนได้ รับบาดเจ็บหรื อเสี ยชีวิต
กรณี เสียชีวติ
1. เงินประกันภัยหมู่แบบกองทัพเรื อเฉพาะกิจ จานวนเงิน 300,000 บาท
2. เงินประกันหมู่แบบพิทกั ษ์พลกระทรวงกลาโหม (เฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
จานวนเงิน 500,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือเยียวยาจากสานักงานปลัด (เฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
สานักนายกรัฐมนตรี จานวนเงิน 500,000 บาท
4. เงินค่าทดแทนตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยบาเหน็จความชอบ
ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ราชการ หรื อช่วยเหลือ
ราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรี ยบร้อยของประเทศ พุทธศักราช 2521
เท่ากับ เงินเดือนสุดท้าย คูณ 25 เท่า
5. เงินฌาปนกิจกองทัพเรื อ (เฉพาะกรณี เป็ นสมาชิก)
6. เงินค่าจ้างค้างจ่าย นับจากวันที่เสียชีวติ
7. บาเหน็จ
8. บรรจุทายาททดแทน (เฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
9. ทุนการศึกษารายปี ต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนให้แก่บุตร (บุตรอายุไม่เกิน
25 ปี บริ บูรณ์)
กรณี ทุพพลภาพ
1. เงินปะกันภัยหมู่แบบกองทัพเรื อเฉพาะกิจ จานวนเงิน 300,000 บาท
2. เงินประกันหมู่แบบพิทกั ษ์พลกระทรวงกลาโหม (เฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
จานวนเงิน 500,000 บาท
3. เงินช่วยเหลือเยียวยาจากสานักงานปลัด (เฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
สานักนายกรัฐมนตรี จานวนเงิน 500,000 บาท
4. เงินค่าทดแทนตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยบาเหน็จความชอบ
ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ราชการ หรื อช่วยเหลือราชการ
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เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรี ยบร้อยของประเทศ พุทธศักราช 2521 เท่ากับ
เงินเดือนสุดท้าย คูณ 30 เท่า
ระหว่างมีชีวติ
1. บานาญพิเศษรายเดือน และเงินบาเหน็จดารงชีพ
2. อวัยวะเทียม
3. ทุนการศึกษารายปี และเงินยังชีพรายเดือนให้แก่บุตร (บุตรอายุไม่เกิน 25 ปี บริ บูรณ์)
เมื่อเสียชีวติ
ครอบครัวจะได้รับทุนการศึกษารายปี ต่อเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือนให้แก่บุตรที่4ก
ต้องตามกฎหมาย (บุตรอายุไม่เกิน 25 ปี บริ บูรณ์)
กรณี บาดเจ็บ/ สูญเสียอวัยวะ
1. เงินช่วยเหลือเยียวยาจากสานักงานปลัด (เฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้) สาหัส
จานวนเงิน 50,000 บาท บาดเจ็บ จานวนเงิน 30,000 บาท เล็กน้อย จานวนเงิน 2,000 บาท
2. เงินค่าทดแทนตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยบาเหน็จความชอบ
ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชน ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ราชการ หรื อช่วยเหลือ
ราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรี ยบร้อยของประเทศ พุทธศักราช 2521
(กรณี สูญเสียอวัยวะ)
3. เงินค่าชดเชยตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยบาเหน็จความชอบ ค่าทดแทน
และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ และประชาชน ผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ราชการหรื อช่วยเหลือราชการ เนื่องใน
การป้องกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรี ยบร้อยของประเทศ พุทธศักราช 2521 คิดอัตราเป็ นรายวัน
นอนในโรงพยาบาล 1/ 30 ของเงินเดือน พักฟื้ นตามคาสัง่ แพทย์ 1/ 60 ของเงินเดือน
4. การพิจารณาเงินเพิม่ พิเศษในการสูร้ บ ได้เหรี ยญกล้าหาญ/อันตรายสาหัส
จากการสูร้ บ/ ต่อสูไ้ ด้รับ 4 ขั้น สูร้ บ/ ต่อสูห้ รื อได้รับอันตรายจากข้าศึกศัตรู ได้รับ 3 ขั้น ฝ่ าอันตราย
ใช้อาวุธหรื อข้าศึกศัตรู แต่ฝ่ายเดียว ได้รับ 2 ขั้น อวัยวะเทียม
การจ่ ายเงินบารุงขวัญในการเยี่ยมผู้บาดเจ็บและผู้เจ็บป่ วยจากการปฏิบัติหน้ าที่ป้องกันประเทศ
1. บาดเจ็บจากการปฏิบตั ิหน้าที่ทางยุทธการ บาดเจ็บสาหัส จานวนเงิน 5,000 บาท
ไม่สาหัส จานวนเงิน 4,000 บาท
2. เจ็บป่ วยอันมิใช่จากการรบ (ทางธุรการ) เยีย่ ม ครั้งแรก จานวนเงิน 2,000 บาท
เยีย่ ม ครั้งต่อไป จานวนเงิน 1,000 บาท
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หน่ วยเฉพาะกิจหน่ วยบัญชาการต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
1. หน่ วยปฏิบัติการหน่ วยบัญชาการต่ อสู้ อากาศยาน และรักษาฝั่งจังหวัดสงขลา
จัดตั้งตามอนุมตั ิของกองทัพเรื อ เรื่ อง การจัดกาลังนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งตาบลที่ต้งั ฐานทัพเรื อสงขลา ทัพเรื อภาคที่ 2 อาเภอเมือง
จังหวัดสงขลา หน่วยรับผิดชอบ กรมต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งที่ 1 กรมต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่งที่ 2 และ กรมรักษาฝั่ง จัดกาลังพลหมุนเวียน ทุกวงรอบ 1 ปี มีกาลังพล จานวน 76 นาย
มีภารกิจ ป้องกันรักษาความปลอดภัยสถานที่ บุคคล เอกสารจากการก่อวินาศกรรมการโจมตี
การจู่โจม การลอบทาร้าย การก่อจลาจล อัคคีภยั ในบริ เวณ กองบังคับการฐานทัพเรื อสงขลา
ทัพเรื อภาคที่ 2 และท่าเทียบเรื อ ฐานทัพเรื อสงขลา ทัพเรื อภาคที่ 2 เฝ้าตรวจและดูแลรักษา
ความปลอดภัยที่ดินกองทัพเรื อ พื้นที่บา้ นเกาะแต้ว ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จว.สงขลา เพือ่ ป้องกันมิให้
ราษฎรบุกรุ กใช้พ้นื ที่ของกองทัพเรื อมีการบังคับบัญชา ขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับ ทัพเรื อ
ภาคที่ 2 ในสายงานปกติข้ นึ กับกรมต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งที่ 2 และ และหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งมีการผลัดเปลี่ยนกาลัง ทุกวงรอบ 1 ปี โดยมีผงั การจัดหน่วย
ดังภาพที่ 6
หน่วยปฏิบตั ิการหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งจังหวัดสงขลา

กองบังคับการ

หมู่ป้องกันที่ 1, 2, 3, 4

ภาพที่ 6 ผังการจัดหน่วยปฏิบตั ิการหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งจังหวัดสงขลา
(กองทัพเรื อ, 2547)
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2. กองร้ อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน จังหวัดนราธิวาส
จัดตั้งตามอนุมตั ิ กองทัพเรื อ เรื่ อง การจัดกาลัง หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรื อ
และ หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ พร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ไป
ปฏิบตั ิงานเพิม่ เติม ณ หน่ วยเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาส และทัพเรื อภาคที่ 2 หน่ วยรับผิดชอบ กรมต่อสู ้
อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 1 กรมต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งที่ 2 และ กรมรักษาฝั่ง มีการจัดกาลังพล
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ทุกวงรอบ 1 ปี มีกาลังพลที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ ทั้งหมด จานวน 166 นาย
มีภารกิจ ในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนราธิวาสในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
มีสายการบังคับบัญชา ขึ้นการควบคุมทางยุทธการกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรื อ
ส่วนในสายงานปกติข้ นึ กับ หน่วยขึ้นตรงที่รับผิดชอบกรมต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งที่ 1
กรมต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งที่ 2 และกรมรักษาฝั่ง และหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่ง โดยมีผงั การจัดหน่วย ตามภาพที่ 7
กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบิน จังหวัดนราธิวาส

หมวดปื นเล็กที่ 1

หมวดปื นเล็กที่ 2

หมวดปื นเล็กที่ 3

หมู่ปืนเล็กที่ 1, 2, 3

หมู่ปืนเล็กที่ 1, 2, 3

หมู่ปืนเล็กที่ 1, 2, 3

ภาพที่ 7 ผังการจัดหน่วย กองร้อยรักษาความปลอดภัยสนามบินนราธิวาส (กองทัพเรื อ, 2547)

ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วลิต โรจนภักดี (2545) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การศึกษาปั จจัย
ที่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และระดับแรงจูงใจ ที่มีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ข้าราชการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ได้ทาการศึกษาวิจยั จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 286 นาย
โดยใช้แบบสอบถามปลายปิ ดวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยสุขอนามัย ปั จจัยจูงใจ
และแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนบุคคลกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน และความสัมพันธ์ระหว่าง
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สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานกับแรงจูงใจ โดยใช้สถิติ ไคว์สแควร์ (Chi-square) กาหนดค่า
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับไม่เกิน .05 และหาความสัมพันธ์โดยใช้ค่า phi ผลการศึกษาพบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ได้แก่ปัจจัยส่ วนบุคคลด้านชั้นยศ ปั จจัยสุขอนามัยและปั จจัยจูงใจ สาหรับ
ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ ชั้นยศมีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีความสัมพันธ์นอ้ ย อยูใ่ นระดับค่อนข้างต่า ปั จจัยสุขอนามัย และปั จจัยจูงใจ
มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ส่วนปั จจัยที่ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ระดับการศึกษา ภูมิลาเนา
เงินรายได้ต่อเดือน ดังนั้นผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะให้ ผูบ้ งั คับบัญชาควรแก้ไปรับปรุ งปั จจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจน้อยในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ ให้สูงขึ้น
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ศิระวุธ วะน้ าค้าง (2550) ศึกษาเรื่ อง ขวัญและกาลังใจของครอบครัวนายทหารประทวน
ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ศึกษากรณี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ฯ
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจของครอบครัวนายทหารประทวน
ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ และเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจ
ของครอบครัวนายทหารประทวนซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ จาแนกตาม
อัตราส่วนร้อยละผลการศึกษาพบว่าปั จจัยที่มีผลต่อขวัญและกาลังใจของครอบครัวนายทหาร
ประทวนซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยส่ วนรวมอยูใ่ นระดับสูง หากพิจารณา
แยกย่อยเป็ น 3 ด้าน พบว่า ระดับขวัญด้านความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับสูงระดับขวัญด้านความรู ้สึก
เป็ นส่วนหนึ่งของหน่วยอยูใ่ นระดับสูง ระดับขวัญด้านความมัน่ ใจในตนเองอยูใ่ นระดับสูง
โดยใช้ระดับความเชื่อมัน่ ที่ ร้อยละ 99 พบว่าปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับขวัญของครอบครัว
นายทหารชั้นประทวนซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ความสัมพันธ์
ในหน่วยงาน โอกาสก้าวหน้า ทัศนะคติต่อรายได้ ความพอใจในสวัสดิการที่หน่ วยจัดให้ และ
ความยุติธรรมในหน่ วยงาน โดยปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับขวัญเรี ยงจากมากไปหาน้อย คือ
ความพอใจในสวัสดิการที่หน่วยจัดให้ โอกาสก้าวหน้า ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ทัศนะคติ
ต่อรายได้ ตามลาดับ ส่วนความมัน่ คงในอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับขวัญของครอบครัว
นายทหารชั้นประทวนซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
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กมล สดมณี (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1
รักษาพระองค์ มีวตั ถุสงค์เพือ่ 1) ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและปั จจัยค้ าจุน
ในการทางานกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารในสังกัด
กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ 2) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุนในการทางานกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพือ่ ใช้ทานาย
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารในสังกัด กองพลทหาร
ราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ทาการศึกษาโดยกลุ่มตัวอย่าง จานวน 206 คน
แยกตามลักษณะชั้นยศ เป็ นนายทหารสัญญาบัตร จานวน 8 นาย นายทหารประทวน จานวน
120 คน และพลทหารกองประจาการ จานวน 78 คน และใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
Spearman’s rho และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Point biserial ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ พบว่า มีเพียงปั จจัยเดียว
ที่มีผลกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของทหารในสังกัด
กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ และปั จจัยส่วนบุคคลด้าน อายุ เวลา
รับราชการ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลกับความพึงพอใจในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1
รักษาพระองค์
2. เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุนในการทางานกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ เพือ่ ใช้ทานายความพึงพอใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2 กองพันทหารราบที่ 1
รักษาพระองค์ ดังนี้
2.1 ปั จจัยจูงใจ พบว่า ปั จจัยด้านความสาเร็จในหน้าที่การงาน มีค่าสัมประสิทธิ์สูงสุด
คือ 0.04 คือ อาจอธิบายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการให้งานที่ตนได้รับมอบหมายนั้นเสร็จสิ้น
ประสบผลสาเร็จบรรลุตามเป้าหมาย และปั จจัยด้านโอกาสการเจริ ญเติบโต ในหน้าที่การงาน
มีค่าสัมประสิทธิ์ ต่าที่สุด คือ 0.11 คือ อาจอธิบายได้วา่ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นข้าราชการ
นายทหารประทวนซึ่งมีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้น หรื อเปลี่ยนแปลงสถานการทางานในทางที่
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ดีกว่าเดิมน้อยเมื่อเปรี ยบเทียบกับ กลุ่มนายทหารสัญญาบัตรและในกลุ่มของพลทหารที่มีเวลา
รับราชการเพียง 2 ปี ก็จะปลดประจาการ ซึ่งก็ไม่มีโอกาสในการได้รับการเลื่อนยศเลื่อนขั้นเช่นกัน
2.2 ค้ าจุน พบว่าปั จจัยด้านนโยบายและการบริ หารงาน และด้านสัมพันธภาพ
ในหน่วยงานมีค่าสัมประสิทธิ์สูงสุดคือ 0.34 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบตั ิหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้น้ นั มีความต้องการความชัดเจนในเรื่ องแนวทางการทางานและการปฏิบตั ิของผูบ้ งั คับบัญชา
ที่มีต่อตนเองเพือ่ ให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและง่านต่อการนาไปปฏิบตั ิและ
ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในงานมีค่าสัมประสิทธิ์สูงสุดคือ 0.17 เนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างนั้น
เป็ นข้าราชการทหาร ซึ่งจะทาให้เกิดความมัน่ คงของอาชีพ เนื่องจากเป็ นข้าราชการ
โดยต่างเชื่อมัน่ ว่าตราบใดที่ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มความสามรถและผลงานได้มาตรฐานจะสามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตลอดทั้งปี จึงส่งผลให้ปัจจัยด้านความมัน่ คงปลอดภัยในงาน มีค่าสัมประสิทธิ์
ต่าที่สุดความมัน่ คงภายในงาน
ชัยณรงค์ กาสี (2551) ศึกษาเรื่ อง ขวัญและกาลังใจของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
35 ที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา และเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างระดับขวัญและกาลังใจของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 35 โดยศึกษาจาก
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 270 คน โดยใช้เครื่ องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, One-way ANOVA
และการเปรี ยบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison analysis) โดยใช้วธิ ีทดสอบแบบเชฟเฟ่
(Scheffe’s test)
ผลการศึกษาพบว่า ขวัญและกาลังใจของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 35
โดยรวมอยูใ่ นระดับมากจากการศึกษาพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการยอมรับในการทางาน
และความมัน่ คง รองลงมาคือ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูร้ ่ วมงาน และด้านความรู ้สึกเป็ นส่วนหนึ่ง
ของหน่วยงาน รองลงมาคือ ด้านนโยบายการบริ หารงานของผูบ้ งั คับบัญชา รองลงมาคือ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ รองลงมาคือ ด้านสภาพการทางานและความรับผิดชอบในหน้าที่
รองลงมาคือ ด้านสวัสดิการของหน่วยผลเปรี ยบเทียบขวัญและกาลังใจของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจ
นราธิวาส 35 ที่ไปปฏิบตั ิงาน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการศึกษาพบว่า อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ชั้นยศเงินเดือนที่แตกต่างกันมีขวัญและกาลังใจไม่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยสาคัญ
ดิเรก พรมบาง (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความพันธ์ต่อขวัญและของกาลังพล
กองทัพบกที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาขวัญของ
กาลังพลกองทัพบกเพือ่ เปรี ยบเทียบขวัญของกองทัพบกในแต่ละกองพัน และเพือ่ ศึกษาปั จจัย
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ที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญของกาลังพลกองทัพบกที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
โดยใช้กาลังพล กองทัพภาคที่ 1, 2, 3 และ 4 จานวน 327 ตัวอย่าง โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่าง (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
(One-way ANOVA) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของเพียร์สนั (Person’s correlation) ผลการศึกษา
พบว่ากาลังพลกองทัพบกที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็ นกาลังพล
ประเภทนายทหารประทวน ช่วงอายุ 41-50 ปี มากที่สุด มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาระดับ
ต่ากว่าปริ ญญาตรี มีภูมิลาเนาอยูใ่ นภาคเหนือ ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ระหว่าง 1-5 ปี และคอยปฏิบตั ิงาน
ในสนาม มีระดับขวัญ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกล่าว และพบว่า ด้านระเบียบวินยั
ในการปฏิบตั ิงานและความตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน ขวัญของกาลังพลส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับมาก
ส่วนด้านการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมชุมชนในพื้นที่ ด้านการขอย้ายและการลาออกจากงานและ
ด้านความเครี ยดในการปฏิบตั ิงานขวัญของกาลังพลส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลางทั้งสิ้น
ตามลาดับ ส่วนการเปรี ยบเทียบขวัญของกาลังพลที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล พบว่า กาลังพลที่เป็ นประเภทนายทหารระดับการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ และกาลังพลที่สงั กัดหน่วย แตกต่างกัน มีระดับขวัญในการปฏิบตั ิงาน
ไม่แตกต่างกัน แต่กาลังพลที่มี อายุ สถานภาพสมรส และประสบการณ์ในสนามแตกต่างกัน
มีขวัญในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ส่วนปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญของกาลังพลที่ปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้น้ นั พบว่า ปั จจัยในการทางานทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ขวัญของกาลังพล โดยมีปัจจัยด้านความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับขวัญของ
กาลังพลที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านโอกาสก้าวหน้า
ในการทางานด้านการได้รับยุทโธปกรณ์พเิ ศษเพิ่มเติม ด้านสิทธิกาลังพล ด้านการตรวจเยีย่ มของ
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นสูง ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ และด้านสถานการณ์ในพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน
นิรัตน์ ทากุดเรื อ (2552) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจของพลทหารใหม่ นาวิกโยธิน กองทัพเรื อ
ที่มีผลต่อการสมัครใจในการบรรจุเข้าประจาการในหน่วยที่ปฏิบตั ิงานในพื้น 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาแรงจูงใจของพลทหารใหม่นาวิกโยธิน กองทัพเรื อ
ที่มีผลต่อการสมัครใจในการบรรจุเข้าประจาการในหน่วยที่ปฏิบตั ิงานในพื้น 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 2) เพือ่ หาความสัมพันธ์ของแรงจูงใจ จาแนกตามภูมิลาเนา ระดับการศึกษา อาชี พเดิม
สถานภาพการสมรส รายได้ก่อนเข้ารับราชการทหาร อาชีพของหัวหน้าครอบครัว ระดับการศึกษา
ของหัวหน้าครอบครัว รายเฉลี่ยของหัวหน้าครอบครัว ค่าจ้างหรื อเงินเดือนเงื่อนไขการทางาน
นโยบายและการบริ หาร ความสัมพันธ์ระหว่าบุคคล ความสาเร็จ การเป็ นที่ยอมรับ ความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ความก้าวหน้าส่วนตัว ของพลทหารใหม่นาวิกโยธิน กองทัพเรื อ ที่มีผลต่อ
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การสมัครใจในการบรรจุเข้าประจาการในหน่วยที่ปฏิบตั ิงานในพื้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจต่อการสมัครใจเข้าประจาการในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเก็บข้อมูลจากพลทหารใหม่นาวิกโยธิน กองทัพเรื อ รุ่ นปี ที่ 2551
ผลัดที่ 4 ที่เข้ารับการฝึ ก ที่กองการฝึ กพลทหาร ศูนย์การฝึ ก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จานวน
333 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติอนุมาน
โดยใช้ ไคว์สแคว์ร (Chi-square) ผลการศึกษาพบว่าการตัดสินใจสมัครใจไปหรื อไม่สมัครใจไป
ของพลทหารใหม่ต่อการบรรจุเข้าประจาการในหน่วยที่ปฏิบตั ิงานในพื้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
พบว่า พลทหารส่วนใหญ่ไม่สมัครใจเข้าบรรจุประจาการในหน่วยที่ปฏิบตั ิงานในพื้น
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ความคิดเห็นที่มีต่อแรงจูงใจของพลทหารใหม่นาวิกโยธิน กองทัพเรื อ
ที่มีผลต่อการสมัครใจในการบรรจุเข้าประจาการในหน่วยที่ปฏิบตั ิงานในพื้น 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่าพลทหารใหม่มีแรงจูงใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า
ภูมิลาเนาของพลทหารใหม่มีความสัมพันธ์กบั การสมัครใจบรรจุเข้าประจาการในหน่วยที่
ปฏิบตั ิงานในพื้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่ วนภูมิลาเนา ระดับการศึกษา อาชีพเดิม สถานภาพ
การสมรส รายได้ก่อนเข้ารับราชการทหาร อาชีพของหัวหน้าครอบครัว ระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครอบครัว รายเฉลี่ยของหัวหน้าครอบครัวของพลทหารใหม่ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การสมัครใจ
บรรจุเข้าประจาการในหน่วยปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทรงชัย จิตหวัง (2553) ศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ของข้าราชการ
โรงเรี ยนนายเรื อ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
โรงเรี ยนนายเรื อ และเพือ่ ศึกษาเปรี ยบเทียบ แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
โรงเรี ยนนายเรื อ เมื่อจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ชั้นยศ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ระดับการศึกษา ภูมิลาเนา และเงินได้รายเดือน โดยทาการศึกษาจากข้าราชการสังกัด
โรงเรี ยนนายเรื อ จานวน 260 นาย เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสอบถามที่
ผูว้ จิ ยั สร้างขึ้น วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที (t-test) และ One-way ANOVA ผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ โรงเรี ยนนายเรื อทั้งปั จจัยสุขอนามัย และปั จจัยจูงใจในภาพรวม
พบว่าอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา รายด้านพบว่า ข้าราชการโรงเรี ยนนายเรื อ มีแรงจูงใจ
เกือบทุกด้าน อยูใ่ นระดับมาก โดยสามารถ จัดเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยของแรงจูงใจ ในการปฏิบตั ิงาน
ของข้าราชการโรงเรี ยนนายเรื อ จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความมัน่ คงในงานด้านความสาเร็จ
ในหน้าที่การงาน ด้านนโยบาย และการบริ หารงาน ด้านสถานภาพ ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา และเพือ่ นร่ วมงาน ด้านลักษณะของงาน ด้านการได้รับ
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การยอมรับ นับถือ ด้านการควบคุมบังคับบัญชา ด้านการเติบโตในหน้าที่การงาน ส่วนแรงจูงใจใน
ด้านสภาพการทางาน ด้านการได้มีโอกาส ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทั้งด้านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนนั้น อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลาดับ ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบ ความแตกต่างของ
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการโรงเรี ยนนายเรื อ พบว่าปั จจัยด้านระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงาน และภูมิลาเนาต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ส่วนปั จจัยด้าน
ชั้นยศ ระดับการศึกษา และเงินได้รายเดือนต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ยะสาคัญ ทางสถิติที่ .05
วรรธนะ บุญตนาชัย (2553) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของนายทหาร
ชั้นประทวนบนเรื อหลวงในกองเรื อฟริ เกตที่ 1 กองเรื อยุทธการ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของนายทหารชั้นประทวนบนเรื อหลวงในกองเรื อฟริ เกตที่ 1 กองเรื อยุทธการ
และเพือ่ เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของนายทหารชั้นประทวนบนเรื อหลวงใน
กองเรื อฟริ เกตที่ 1 กองเรื อยุทธการตามอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ปฏิบตั ิงานในแผนก
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในเรื อปั จจุบนั ประสบการณ์การปฏิบตั ิงานกลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ
นายทหารชั้นประทวนบนเรื อหลวงใน กองเรื อฟริ เกตที่ 1 กองเรื อยุทธการ จานวน 272 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบ
ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ ยวิธีของ
Scheffe ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของนายทหารชั้นประทวนบนเรื อหลวงใน
กองเรื อฟริ เกตที่ 1 กองเรื อยุทธการ ในภาพรวมตามปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุนอยูใ่ นระดับสูง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือด้านความสาเร็จในการปฏิบตั ิงาน
รองลงมาคือด้านความมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน และด้านทีม่ ีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือด้านเงินเดือน
ผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของนายทหารชั้นประทวนบนเรื อ
หลวงในกองเรื อฟริ เกตที่ 1 กองเรื อยุทธการ พบว่า นายทหารชั้นประทวนบนเรื อหลวงที่ปฏิบตั ิงาน
ในแผนกต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ส่วนนายทหารชั้นประทวนบนเรื อ
หลวงที่มีอายุ, ระดับการศึกษา, รายได้ต่อเดือน, ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน, ประสบการณ์ปฏิบตั ิงาน
ต่างกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกันที่นยั สาคัญทางสถิติ .05
สหพล ไกรฤกษ์ (2555) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการทางานของกาลังพลกองการศึกษา
โรงเรี ยนทหารปื นใหญ่ศูนย์การทหารปื นใหญ่ จังหวัดลพบุรี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาระดับ
แรงจูงใจในการทางานของกาลังพลกองการศึกษาโรงเรี ยนทหารปื นใหญ่ 2) เพือ่ เปรี ยบเทียบ
แรงจูงใจในการทางานของกาลังพลกองการศึกษาโรงเรี ยนทหารปื นใหญ่ จาแนกตามคุณลักษณะ
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ส่วนบุคคล ในการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการกาลังพลกองการศึกษาโรงเรี ยน
ทหารปื นใหญ่ศูนย์การทหารปื นใหญ่ จังหวัดลพบุรีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 292 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Pearson ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
Spearman’s rho และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ Point biserial ผลการวิจยั พบว่า
1. เพือ่ ศึกษาระดับแรงจูงใจในการทางานของกาลังพลกองการศึกษา
โรงเรี ยนทหารปื นใหญ่ มีระดับแรงจูงใจในการทางานอยูใ่ นระดับกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ระดับแรงจูงใจที่มีระดับมาก ได้แก่ ด้านความสาเร็จในการทางาน ด้านลักษณะงาน
ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่ง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลด้านนโยบาย
การบริ หาร ด้านสถานภาพของวิชาชีพ ด้านความมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน และระดับจูงใจที่มีระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ด้านการยอมรับนับถือ ด้านเงินเดือน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านสถานภาพ
การปฏิบตั ิงาน
2. เพือ่ เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทางานของกาลังพลกองการศึกษา
โรงเรี ยนทหารปื นใหญ่ จังหวัดลพบุรี ที่มีลกั ษณะส่วนบุคคลต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานต่างกัน
จาการศึกษาพบว่า อายุและระดับการศึกษามีแรงจูงใจในการทางานแตกต่างกัน ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้งั ไว้แต่ เพศ สถานภาพ ตาแหน่ง รายได้และประสบการณ์ในการทางาน มีแรงจูงใจ
ในการทางานไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานที่ต้งั ไว้

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาเรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจ
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา เป็ นการศึกษาค้นคว้าวิจยั เชิงปริ มาณ (Survey research) ซึ่งผูว้ จิ ยั มีข้นั ตอนและ
วิธีการดาเนินการวิจยั ดังหัวข้อต่อไปนี้
1. ประชากรที่ศึกษา
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3. การสร้างเครื่ องมือในการศึกษา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรทีศ่ ึกษา
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ กาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง
กองทัพเรื อ ที่จะไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน หน่วยปฏิบตั ิการหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จานวน 115 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2560) (หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง, 2560) โดยในการศึกษาในครั้งนี้ทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชากรทั้งหมด จานวน 115 คน

เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้แบบสอบถามที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน (Standardized questionnaire)
ให้ผตู ้ อบเป็ นผูอ้ ่านคาถามและกรอกคาตอบด้วยตนเอง (Self administered question) สาหรับ
การจัดทาข้อมูลเพือ่ การวิจยั เก็บข้อมูลเพียงครั้งนี้ ครั้งเดียว (Cross sectional studies) โดยได้ทา
แบบสอบถามซึ่งแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ อายุ ชั้นยศ สถานภาพการสมรส
ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน และระดับตาแหน่ง ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ
(Multiple choices) และแบบระบุคาตอบ (Completed test) รวมจานวน 6 ข้อ
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ความเสี่ยงของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจ
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จานวน 11 ข้อ ดังนี้
การรับรู ้ความเสี่ยงของกาลังพล
1. ความเสี่ ยงด้านความสัมพันธ์กบั คนอื่น
จานวน 2 ข้อ
2. ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย
จานวน 2 ข้อ
3. ความเสี่ ยงด้านทรัพย์สิน
จานวน 1 ข้อ
4. ความเสี่ ยงด้านสุขภาพ
จานวน 2 ข้อ
5. ความเสี่ ยงด้านอาชีพการงาน
จานวน 2 ข้อ
6. ความเสี่ ยงด้านสภาพแวดล้อม
จานวน 2 ข้อ
รวม
จานวน 11 ข้อ
โดยมีเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนสาหรับระดับความคิดเห็นของกาลังพล
หน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ตามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ดัดแปลงจาก อรพินทร์ ชูมชม (2545) ดังนี้
ข้อคาถามเชิงบวกได้แก่ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 9
จริ ง
(เป็ นจริ ง ร้อยละ 80-100)
ให้คะแนน 5 คะแนน
ค่อนข้างจริ ง
(เป็ นจริ ง ร้อยละ 60-79)
ให้คะแนน 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
(เป็ นจริ ง ร้อยละ 40-59)
ให้คะแนน 3 คะแนน
ค่อนข้างไม่จริ ง (เป็ นจริ ง ร้อยละ 20-39)
ให้คะแนน 2 คะแนน
ไม่จริ ง
(เป็ นจริ ง น้อยกว่า ร้อยละ 20) ให้คะแนน 1 คะแนน
ข้อคาถามเชิงลบได้แก่ขอ้ 7, 8, 10 และ 11
จริ ง
(เป็ นจริ ง ร้อยละ 80-100)
ให้คะแนน 1 คะแนน
ค่อนข้างจริ ง
(เป็ นจริ ง ร้อยละ 60-79)
ให้คะแนน 2 คะแนน
ไม่แน่ใจ
(เป็ นจริ ง ร้อยละ 40-59)
ให้คะแนน 3 คะแนน
ค่อนข้างไม่จริ ง (เป็ นจริ ง ร้อยละ 20-39)
ให้คะแนน 4 คะแนน
ไม่จริ ง
(เป็ นจริ ง น้อยกว่า ร้อยละ 20) ให้คะแนน 5 คะแนน
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โดยกาหนดเกณฑ์การแปรผลค่าเฉลี่ย (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับการรับรู ้ความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงาน
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80
มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
มาก
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.40-4.20
น้อย
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
น้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจ
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จานวน 42 ข้อ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้านปั จจัย ดังนี้
ด้ านปัจจัยจูงใจ
1. ความสาเร็ จของงาน
จานวน 6 ข้อ
2. การยอมรับนับถือ
จานวน 5 ข้อ
3. งานที่ทา้ ทาย
จานวน 5 ข้อ
4. ความรับผิดชอบ
จานวน 5 ข้อ
5. ความก้าวหน้า
จานวน 3 ข้อ
6. ความก้าวหน้าในงาน
จานวน 2 ข้อ
รวม
จานวน 26 ข้อ
ด้ านปัจจัยบารุงรักษา
1. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จานวน 2 ข้อ
2. การปกครองบังคับบัญชา
จานวน 3 ข้อ
3. นโยบายและการบริ หาร
จานวน 2 ข้อ
4. สภาพการทางาน
จานวน 3 ข้อ
5. ความมัน่ คงในการทางาน
จานวน 3 ข้อ
6. เงินเดือน
จานวน 3 ข้อ
รวม
จานวน 16 ข้อ
โดยมีเกณฑ์ในการตรวจให้คะแนนสาหรับระดับความคิดเห็นของกาลังพล
หน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ แบบ Likert’s scale ดังนี้
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เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้คะแนน 5 คะแนน
เห็นด้วย
ให้คะแนน 4 คะแนน
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน 3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
ให้คะแนน 2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ให้คะแนน 1 คะแนน
โดยกาหนดเกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538) ดังนี้
ระดับคะแนน
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80
น้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60
น้อย
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40
ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.40-4.20
มาก
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00
มากที่สุด

การสร้ างเครื่ องมือในการศึกษา
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่ องความคิดเห็นของกาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อในการไปปฏิบตั ิงานหน่วยเฉพาะกิจ
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา จากนั้นนามากาหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั กาหนดนิยาม เพือ่ ใช้เป็ นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อในการไปปฏิบตั ิงานหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ศึกษาและตรวจสอบ
เนื้อหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรื อไม่ จากนั้นนาไปให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ความชัดเจนในการใช้ภาษาและขอบเขตของเนื้อหาแล้วนามา
ปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
3. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษาให้ผบู ้ งั คับบัญชา
ที่มีประสบการณ์ที่เคยปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
เพือ่ ให้ตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม (Content validity)
จากนั้นปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย
3.1 ดร.สุปราณี ธรรมพิทกั ษ์ อาจารย์ประจาวิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
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3.2 นาวาตรี ยศวัจน์ จิรวงศ์หิรัญ ผูบ้ งั คับหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งจังหวัดสงขลา
3.3 นาวาโท สาริ น โพธิ์นาคเงิน ผูบ้ งั คับหน่วยเฉพาะกิจกองร้อย
รักษาความปลอดภัยสนามบินนราธิวาส
4. นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับกาลังพลหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองทัพเรื อ ที่จะลงไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษา
จานวน 30 คน เพือ่ คานวณหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังนี้
แบบสอบถามการรับรู ้ความเสี่ยง ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .764
แบบสอบถามแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .917

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีข้นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ เป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาแล้ว
นาไปสร้างเป็ นแบบสอบถาม
2. นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ และนาแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้ว
ไปทาการรวบรวมข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่าง จานวน 115 ชุด
3. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการแจกแบบสอบถามไป 115 ชุด
มีแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ จานวน 115 ชุด คิดเป็ น 100 เปอร์เซ็นต์ของ
แบบสอบถามที่แจกไปทั้งหมด
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งสิ้นประมาณ 1 เดือน

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยนาแบบสอบถามที่ทาการตอบแล้วทั้งหมด
มาวิเคราะห์ และประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ อายุ ชั้นยศ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน
และระดับตาแหน่ง วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ได้แก่ จานวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. การวิเคราะห์การรับรู ้ความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิการของกาลังพลหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) คือ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิการของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive statistic) คือ จานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) โดยมีรายละเอียดตัวแปรต่าง ๆ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ดงั แสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 รายละเอียดของตัวแปรสาหรับการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression
analysis)
ตัวแปร
ตัวแปรตาม:
แรงจูงใจของกาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา

ระดับการวัด

คุณลักษณะ

Interval scale

พิจารณาจากค่าแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานเกิดจากการคานวณ
จากแบบสอบถามวัดแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงาน จานวน 42 ข้อ
โดยมีพสิ ยั ของระดับคะแนนอยูท่ ี่
ระหว่าง 1 คะแนน (มีแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับที่
น้อยที่สุด) และ 5 คะแนน คะแนน
(มีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นระดับที่นอ้ ยที่สุด)
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ตัวแปร
ระดับการวัด
คุณลักษณะ
ตัวแปรอิสระ:
1. อายุ
Ratio scale อายุของกาลังพลเป็ นอายุเต็มปี
2. ชั้นยศ (กาหนดให้พลทหาร
Nominal scale แบ่งชั้นยศของกาลังพล ออกเป็ น
กองประจาการ เป็ นกลุ่มอ้างอิง)
1. พลทหารกองประจาการ (กาหนด
- นายทหารชั้นประทวน = 1,
เป็ นกลุ่มอ้างอิง)
อื่น ๆ = 0
2. นายทหารชั้นประทวน
- นายทหารชั้นสัญญาบัตร = 1,
3. นายทหารชั้นสัญญาบัตร
อื่น ๆ = 0
3. สถานภาพสมรส (กาหนดให้
Nominal scale แบ่งสถานภาพการสมรสของกาลังพล
โสดเป็ นกลุ่มอ้างอิง)
ออกเป็ น
- สมรส/หย่าร้าง = 1,
1) โสด (กาหนดเป็ นกลุ่มอ้างอิง)
โสด = 0
2) สมรส/หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา (กาหนดให้
Ordinal scale แบ่งสถานภาพการศึกษาของกาลังพล
ปริ ญญาตรี และสูงกว่าเป็ นกลุ่ม
ออกเป็ น
อ้างอิง)
1) มัธยมศึกษา
- มัธยมศึกษา = 1, อื่น ๆ = 0
2) อนุปริ ญญา/ ปวส.
- อนุปริ ญญา/ ปวส. = 1, อื่น ๆ = 0
3) ปริ ญญาตรี และสูงกว่า (กาหนด
- ปริ ญญาตรี และสูงกว่า = 1,
เป็ นกลุ่มอ้างอิง)
อื่น ๆ = 0
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ตัวแปร
5. รายได้ต่อเดือน (กาหนดให้
ตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป
เป็ นกลุ่มอ้างอิง)
- น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน = 1,
อื่น ๆ = 0
- ตั้งแต่ 10,001 - 20,000 บาท/
เดือน = 1, อื่น ๆ = 0
- ตั้งแต่ 20,001 บาท/เดือน ขึ้นไป
= 1, อื่น ๆ = 0
6. การรับรู ้ความเสี่ยง

ระดับการวัด
Ordinal scale

คุณลักษณะ
แบ่งรายได้ต่อเดือนของกาลังพล
ออกเป็ น
1) น้อยกว่า 10,000 บาท/เดือน
2) 10,001-20,000 บาท/ เดือน
3) 20,001 บาท/ เดือน ขึ้นไป
(กาหนดเป็ นกลุ่มอ้างอิง)

Interval scale

พิจารณาจากระดับการรับรู ้ความเสี่ยง
จากการคานวณจากแบบสอบถาม
วัดการรับรู ้ความเสี่ยง จานวน 11 ข้อ
โดยมีพสิ ยั ของระดับคะแนนอยูท่ ี่
ระหว่าง 1 คะแนน (มีการรับรู ้
ความเสี่ยง ในระดับน้อยที่สุด) และ
5 คะแนน (มีการรับรู ้ความเสี่ยง
ในระดับมากที่สุด)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายภาคแดนใต้และ
จังหวัดสงขลา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา 2) เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา โดยเก็บข้อมูลจากประชากร ได้แก่ กาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ที่จะไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน หน่วยปฏิบตั ิการ
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
จานวน 115 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560) (หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง,
2560) โดยวิเคราะห์ผลการศึกษาดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกาลังพลที่ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การรับรู ้ความเสี่ยงของกาลังพลหน่วยงานเฉพาะกิจหน่วย
บัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจ
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสู ้
อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของกาลังพลทีต่ อบแบบสอบถาม
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของกาลังพล จาแนกตามช่วงอายุ
ช่ วงอายุ

จานวน (N = 115)

20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 51 ปี ขึ้นไป
 = 33.36 ปี ,  = 10.96, อายุต่าสุด = 21 ปี ,

53
29
22
11
อายุสูงสุด = 58 ปี

ร้ อยละ
46.08
25.22
19.13
9.57

จากตารางที่ 5 แสดงจานวนและร้อยละของกาลังพลจาแนกตามช่วงอายุ พบว่า
กาลังพลส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 46.08 รองลงมา คือ ช่วงอายุ 31.40 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 25.22 ช่วงอายุ 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.13 และช่วงอายุมากกว่า 51 ปี ขึ้นไป
คิดเป็ นร้อยละ 9.57 ตามลาดับ โดยมีค่าเฉลี่ยอายุของกาลังพบเท่ากับ 33.36 ปี (  = 10.96)
กาลังพลมีอายุต่าสุดเท่ากับ 21 ปี และมีอายุสูงสุดเท่ากับ 58 ปี
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของกาลงพล จาแนกตามชั้นยศ
ชั้นยศ
พลทหารกองประจาการ
นายทหารชั้นประทวน
นายทหารชั้นสัญญาบัตร

จานวน (N = 115)
33
77
5

ร้ อยละ
28.69
66.96
4.35

จากตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละของกาลังพลจาแนกตามชั้นยศ พบว่า
กาลังพลส่วนใหญ่มีช้ นั ยศนายทหารชั้นประทวน มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 66.96 รองลงมา คือ
ชั้นยศพลทหารกองประจาการ คิดเป็ นร้อยละ 28.69 และชั้นยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร
คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของกาลังพล จาแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หย่าร้าง

จานวน (N = 115)
47
63
5

ร้ อยละ
40.87
54.78
4.35

จากตารางที่ 7 แสดงจานวนและร้อยละของกาลังพลจาแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า
กาลังพลส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 40.87 รองลงมา คือ สถานภาพโสด
คิดเป็ นร้อยละ 40.87 และหย่าร้าง คิดเป็ นร้อยละ 4.35 ตามลาดับ
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของกาลังพล จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/ ปวช
อนุปริ ญญา/ ปวส.
ปริ ญญาตรี และสูงกว่า

จานวน (N = 115)
12
58
45

ร้ อยละ
10.43
50.43
39.14

จากตารางที่ 8 แสดงจานวนและร้อยละของกาลังพลจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
กาลังพล ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา/ ปวส. มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 50.43
รองลงมา คือ ระดับการศึกษาปริ ญาตรี หรื อสูงกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 39.14 และ
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ ปวช. คิดเป็ นร้อยละ 10.43 ตามลาดับ
ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของกาลังพล จาแนกตามรายได้ต่อเดือน
รายได้ / เดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,000 บาทขึ้นไป

จานวน (N = 115)
33
48
34

ร้ อยละ
28.70
41.74
29.56
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จากตารางที่ 9 แสดงจานวนและร้อยละของกาลังพลจาแนกตามรายได้ต่อเดือน พบว่า
กาลังพลส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 41.742
รองลงมา คือมีรายได้ต่อเดือน 20,001 บาทขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 29.56 และรายได้ต่อเดือน
น้อยกว่า 10,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 28.70 ตามลาดับ
ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของกาลังพล จาแนกตามระดับตาแหน่ง/ ขั้นเงินเดือน
ระดับตาแหน่ ง/ ขั้นเงินเดือน
ระดับพลทหารประจาการ
ระดับนายทหารประทวน 1
ระดับนายทหารประทวน 2
ระดับนายทหารประทวน 3
ระดับนายทหารสัญญาบัตร 2
ระดับนายทหารสัญญาบัตร 3

จานวน (N = 115)
33
42
26
9
4
1

ร้ อยละ
28.69
36.52
22.61
7.83
3.48
0.87

จากตารางที่ 10 แสดงจานวนและร้อยละของกาลังพลจาแนกตาม
ระดับตาแหน่ง/ ขั้นเงินเดือน พบว่า กาลังพลส่วนใหญ่มีระดับนายทหารประทวน 1 มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 36.52 รองลงมา คือ ระดับพลทหารประจาการ คิดเป็ นร้อยละ 28.69
ระดับนายทหารประทวน 2 คิดเป็ นร้อยละ 22.61 ระดับนายทหารประทวน 3 คิดเป็ นร้อยละ 7.83
ระดับนายทหารสัญญาบัตร 2 คิดเป็ นร้อยละ 3.48 และระดับนายทหารสัญญาบัตร 3
คิดเป็ นร้อยละ 0.87 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ การรับรู้ความเสี่ ยงของกาลังพลหน่ วยงานเฉพาะกิจ
หน่ วยบัญชาการต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรื อ ในการไปปฏิบัติงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ตารางที่ 11 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการรับรู ้ปัจจัยความเสี่ ยง
ของกาลังพล
จานวนและร้ อยละของระดับความคิดเห็น
ระดับ
การรับรู้ความเสี่ยง
ค่อน
ไม่ ค่อนข้ าง
  การรับรู้ ลาดับ
จริง
ไม่จริง
ความเสี่ยง
ข้ างจริง แน่ ใจ ไม่จริง
ด้านความสัมพันธ์กบั คนอื่น
1. การปฏิบตั ิงาน
47
56
6
2
4
4.21 0.90 น้อยทีส่ ุ ด 5
ร่ วมกับเพื่อนร่ วมงาน (40.87) (48.69) (5.22) (1.74) (3.48)
เช่น การตั้งด่าน
จุดตรวจ จุดสกัด
จุดตรวจค้น จะทาให้
ความสัมพันธ์ในชุด
ปฏิบตั ิงานด้วยกัน
มีความสัมพันธ์ที่ดี
2. การปฏิบตั ิงานใน
47
52
3
3
10 4.07 1.15 น้อย
7
ห้วงวงรอบระยะเวลา (40.87) (45.22) (2.61) (2.61) (8.69)
1 ปี จะทาให้ท่าน
มีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางบวกมากกว่า
ลบกับผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อนร่ วมงานและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
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ตารางที่ 11 (ต่อ)

การรับรู้ความเสี่ยง

จานวนและร้ อยละของระดับความคิดเห็น
ค่อน
ไม่ ค่อนข้ าง
จริง
ไม่จริง
ข้ างจริง แน่ ใจ ไม่จริง

ด้านความปลอดภัย
3. การปฏิบตั ิงาน
50
ในการตั้งด่าน
(43.48)
จุดตรวจ จุดสกัด
จุดตรวจค้น
แต่ละครั้ง จะมี
ความปลอดภัย
4. สถานที่ต้ งั หน่วย
39
ในการปฏิบตั ิหน้าที่
(33.91)
ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา
มีระบบ
การรักษา
ความปลอดภัยจาก
ผูไ้ ม่หวังดีที่เข้ามา
โจมตีฐานที่ต้ งั หน่วย
เป็ นอย่างดี
ด้านทรัพย์สิน
5. ห้องนอนและ
43
อุปกรณ์ในห้องนอน (37.39)
โต๊ะ ตู ้ ชั้นเก็บของ
ในหน่วยงานที่ท่านไป
ปฏิบตั ิหน้าที่
ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา มีระบบ
การรักษาความ
ปลอดภัยดี





ระดับ
การรับรู้ ลาดับ
ความเสี่ยง

52
(45.22)

7
(6.08)

2
(1.74)

4
4.23 0.91 น้อยทีส่ ุ ด
(3.48)

4

62
(53.91)

10
(8.70)

3
(2.61)

1
4.17 0.76
(0.87)

6

62
(53.91)

7
(6.09)

2
(1.74)

1
4.25 0.72 น้อยที่สุด
(0.87)

น้อย

3
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ตารางที่ 11 (ต่อ)

การรับรู้ความเสี่ยง

จานวนและร้ อยละของระดับความคิดเห็น
ค่อน
ไม่ ค่อนข้ าง
จริง
ไม่จริง
ข้ างจริง แน่ ใจ ไม่จริง

ด้านสุ ขภาพ
6. การบริ โภคอาหาร
47
ที่หน่วยจัดเตรี ยมให้
(40.87)
ในแต่ละมื้อ
ทุก ๆ วัน
ท่านคิดว่าท่านได้รับ
คุณค่าอาหารที่เป็ น
ประโยชน์ตามหลัก
โภชนาการที่ครบถ้วน
ทุกมื้อ
7. ท่านคิดว่าในการ
82
ปฏิบตั ิงาน
(71.30)
ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลาของ
ท่าน ตามภารกิจที่ท่าน
ได้รับมอบในทุก ๆ
วัน จะทาให้ท่าน
สุ ขภาพที่แย่ลง*





ระดับ
การรับรู้ ลาดับ
ความเสี่ยง

64
(55.65)

2
(1.74)

1
(0.87)

1
4.35 0.65
(0.87)

น้อย

21
(18.26)

3
(2.61)

6
(5.22)

3
3.08 1.01 ปานกลาง
(2.61)

2

11
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ตารางที่ 11 (ต่อ)

การรับรู้ความเสี่ยง

จานวนและร้ อยละของระดับความคิดเห็น
ค่อน
ไม่ ค่อนข้ าง
จริง
ไม่จริง
ข้ างจริง แน่ ใจ ไม่จริง

ด้านอาชีพการงาน
8. ในการปฏิบตั ิงาน
61
35
5
ในพื้นที่ 3 จังหวัด
(53.04) (30.43) (4.35)
ชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลาของ
ท่าน ตามภารกิจที่
ท่านได้รับมอบหาก
การปฏิบตั ิงานและ
หน้าที่ของท่าน
มีขอ้ ผิดพลาดหรื อ
มีขอ้ บกพร่ อง
จะทาให้ตาแหน่ง
หน้าที่การทางานของ
ท่านไม่มีความมัน่ คง*
9. ผลจากการ
87
19
2
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
(75.65) (16.52) (1.74)
3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และจังหวัด
สงขลาของท่าน
ในรอบ 1 ปี จะมีการ
ประเมินจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาใน
การพิจารณาใน
ตาแหน่งงานและยศ
ที่สูงขึ้น

4
(3.48)

3
(2.61)





ระดับ
การรับรู้ ลาดับ
ความเสี่ยง

10 3.38 1.10 ปานกลาง
(8.70)

4
4.58 0.93 น้อยทีส่ ุ ด
(3.48)

10

1
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ตารางที่ 11 (ต่อ)

การรับรู้ความเสี่ยง

จานวนและร้ อยละของระดับความคิดเห็น
ค่อน
ไม่ ค่อนข้ าง
จริง
ไม่จริง
ข้ างจริง แน่ ใจ ไม่จริง

ด้านสภาพแวดล้อม
10. การปฏิบตั ิงาน
84
17
9
ในพื้นที่ 3 จังหวัด
(73.04) (14.78) (7.83)
ชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา สภาพ
ภูมิประเทศในพื้นที่
ส่ วนใหญ่ เป็ นภูเขาป่ า
ทึบ และ มีสวนยาง
สวนปาล์มจานวนมาก
จะเป็ นอุปสรรคใน
การปฏิบตั ิงานของท่าน
พอสมควร*
11. สภาพอากาศใน
64
17
23
พื้นที่ภาคใต้จะมีอยู่ (55.65) (14.78) (20.00)
2 ฤดูคือ ฤดูร้อน และ
ฤดูฝนที่ยาวนาน จะ
เป็ นอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงานของท่าน
ในการปฏิบตั ิงาน
ของท่านพอสมควร*
รวม

หมายเหตุ: * ข้อคาถามเชิงลบ

2
(1.74)

6
(5.22)





3
3.64 1.08
(2.61)

ระดับ
การรับรู้ ลาดับ
ความเสี่ยง
น้อย

9

5
3.95 0.94
(4.35)

น้อย

8

3.99 0.92

น้อย

-
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จากตารางที่ 11 จานวนร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การรับรู ้
ปั จจัยความเสี่ ยงของกาลังพล ภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 3.99 (  = 0.92) เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า
ผลจากการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาของท่าน
ในรอบ 1 ปี จะมีการประเมินจากผูบ้ งั คับบัญชาในการพิจารณาในตาแหน่งงานและยศที่สูงขึ้น
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.58 (  = 0.93) แปลความว่ามีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด รองลงมาคือ
การบริ โภคอาหารที่หน่วยจัดเตรี ยมให้ในแต่ละมื้อทุก ๆ วัน ท่านคิดว่าท่านได้รับคุณค่าอาหาร
ที่เป็ นประโยชน์ตามหลักโภชนาการที่ครบถ้วนทุกมื้อ มีค่าเฉลี่ย 4.35 (  = 0.65) ห้องนอนและ
อุปกรณ์ในห้องนอน โต๊ะ ตู ้ ชั้นเก็บของในหน่วยงานที่ท่านไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา มีระบบการรักษาความปลอดภัยดี มีค่าเฉลี่ย 4.25
(  = 0.72) การปฏิบตั ิงาน ในการตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัด จุดตรวจค้นแต่ละครั้ง
จะมีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.23 (  = 0.91) การปฏิบตั ิงานร่ วมกับเพือ่ นร่ วมงาน เช่น
การตั้งด่านจุดตรวจ จุดสกัด จุดตรวจค้น จะทาให้ความสัมพันธ์ในชุดปฏิบตั ิงานด้วยกัน
มีความสัมพันธ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.22 (  = 0.90) สถานที่ต้งั หน่วยในการปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา มีระบบการรักษาความปลอดภัยจากผูไ้ ม่หวังดีที่เข้ามา
โจมตีฐานที่ต้งั หน่วยเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 4.17 (  = 0.76) การปฏิบตั ิงานในห้วงวงรอบระยะเวลา
1 ปี จะทาให้ท่านมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวกมากกว่าลบกับผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่ วมงานและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 4.07 (  = 1.15) สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้จะมีอยู่ 2 ฤดูคือ ฤดูร้อน
และฤดูฝนที่ยาวนาน จะเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของท่านในการปฏิบตั ิงานของท่าน
พอสมควร มีค่าเฉลี่ย 3.95 (  = 0.94) การปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัด
สงขลา สภาพภูมิประเทศในพืน้ ที่ส่วนใหญ่ เป็ นภูเขาป่ าทึบ และ มีสวนยาง สวนปาล์มจานวนมาก
จะเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของท่านพอสมควร มีค่าเฉลี่ย 3.64 (  = 1.08) ในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาของท่าน ตามภารกิจที่ท่านได้รับมอบ
หากการปฏิบตั ิงานและหน้าที่ของท่านมีขอ้ ผิดพลาดหรื อมีขอ้ บกพร่ อง จะทาให้ตาแหน่งหน้าที่
การทางานของท่านไม่มีความมัน่ คง มีค่าเฉลี่ย 3.38 (  = 1.10) ส่วนประเด็นที่มีความเสี่ยง
มากที่สุด คือ ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ของท่าน ตามภารกิจที่ท่านได้รับมอบในทุก ๆ วัน จะทาให้ท่านสุขภาพที่แย่ลง มีค่าเฉลี่ย
ต่าที่สุด 3.08 (  = 1.01)
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกาลังพลหน่ วยเฉพาะกิจ
หน่ วยบัญชาการต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบัติงานในพืน้ ที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ตารางที่ 12 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านความสาเร็จของงาน
ด้ านความสาเร็จ
ของงาน

จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
19
57
24
10
5 3.65 1.00
(16.52) (49.56) (20.87) (8.70) (4.35)

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ

1. ท่านสามารถ
มาก
ปฏิบตั ิภารกิจใน
การเฝ้าตรวจการณ์
และรักษาพื้นที่
รับผิดชอบในพื้นที่
สนามบินนราธิวาส
และในพืน้ ที่
รับผิดชอบจังหวัด
สงขลาได้
2. ท่านสามารถ
29
53
21
10
2 3.84 0.96 มาก
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ (25.22) (46.09) (18.26) (8.69) (1.74)
สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัด
สงขลาได้ทุกสภาวะ
สถานการณ์ตามที่
ผูบ้ งั คับบัญชา
สัง่ การ

3

1
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ตารางที่ 12 (ต่อ)

ด้ านความสาเร็จ
ของงาน

จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
3
93
7
7
5 3.71 0.80
(2.61) (80.87) (6.09) (6.09) (4.34)

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ

3. ท่านสามารถ
มาก
2
ที่จะคุม้ ครองและ
ปกป้องอันตราย
ให้กบั บุคคลสาคัญ
ที่ผา่ นเข้า-ออก
ในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา
4. ท่านสามารถ
1
61
36
11
6 3.35 0.87 ปานกลาง 4
ปกป้องสถานที่
(0.87) (53.04) (31.30) (9.57) (5.22)
หน่วยงานราชการ
และสถานที่สาคัญ
อื่น ๆ ในพืน้ ที่ได้
5. ท่านสามารถใช้
3
50
10
15
37 2.71 1.38 ปานกลาง 6
ความรู ้
(2.61) (43.48) (8.70) (13.04) (32.17)
ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของ
ท่านในการแก้ไข
ปั ญหาหรื อให้
คาแนะนาเป็ น
ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของ
ผูบ้ งั คับบัญชาได้
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ตารางที่ 12 (ต่อ)

ด้ านความสาเร็จ
ของงาน
6. ท่านสามารถ
ตัดสินใจแก้ไข
ปั ญหาเฉพาะหน้า
ได้ หากเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่
ต้องตัดสินใจใน
ขณะนั้นทันทีได้

จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
5
61
10
29
10 3.19 1.13
(4.35) (53.05) (8.69) (25.22) (8.69)

รวม

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
ปานกลาง 5

3.41 0.43 มาก

-
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จากตารางที่ 12 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของ
กาลังพลในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านความสาเร็จของงานในภาพรวม อยูใ่ น
ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก มีค่าเฉลี่ย 3.41 (  = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า
ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัด
สงขลาได้ทุกสภาวะสถานการณ์ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชาสัง่ การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.84 (  = 0.96)
รองลงมาคือ ท่านสามารถที่จะคุม้ ครองและปกป้องอันตรายให้กบั บุคคลสาคัญที่ผา่ นเข้า-ออก
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ย 3.71 (  = 0.80)
ท่านสามารถปฏิบตั ิภารกิจในการเฝ้าตรวจการณ์และรักษาพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาได้ มีค่าเฉลี่ย 3.65 (  = 1.00) ท่านสามารถปกป้อง
สถานที่หน่วยงานราชการ และสถานที่สาคัญอื่น ๆ ในพืน้ ที่ได้ มีค่าเฉลี่ย 3.35 (  = 0.87)
ท่านสามารถตัดสินใจแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ตอ้ งตัดสินใจ
ในขณะนั้นทันทีได้ มีค่าเฉลี่ย 3.19 (  = 1.13) และลาดับสุดท้าย คือ ท่านสามารถใช้ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ของท่านในการแก้ไขปั ญหาหรื อให้คาแนะนาเป็ นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผูบ้ งั คับบัญชาได้ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 2.71 (  = 1.38)
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ตารางที่ 13 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงานหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านการยอมรับนับถือ
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ด้ านการยอมรับ
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
นับถือ
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
1. ท่านคิดว่า
3
41
48
9
14 3.08 1.01
ในการปฏิบตั ิ
(2.61) (35.65) (41.74) (7.83) (12.17)
หน้าที่ ท่านจะ
ได้รับความ
ร่ วมมือและ
อานวย
ความสะดวกจาก
ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส
และในจังหวัด
สงขลาให้เป็ น
อย่างดี
2. ท่านคิดว่า
12
53
28
11
11 3.38 1.10
ประชาชนในพื้นที่ (10.43) (46.08) (24.35) (9.57) (9.57)
จังหวัดนราธิวาส
และในจังหวัด
สงขลา มี
ความเชื่อมัน่ ใน
การปฏิบตั ิหน้าที่
ของหน่วยงาน
ท่านเสมอ

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
ปานกลาง 5

ปานกลาง 4
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ด้ านการยอมรับ
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
นับถือ
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
3. ผูบ้ งั คับ บัญชา
28
38
22
21
6 3.53 1.19
เพือ่ นร่ วมงาน
(24.35) (33.04) (19.13) (18.26) (5.22)
ในหน่วยงานของ
ท่านมี
ความเชื่อมัน่ และ
ยอมรับใน
การปฏิบตั ิหน้าที่
ของท่าน
4. ท่านคิดว่า
26
43
32
7
7 3.64 1.08
ในการปฏิบตั ิ
(22.61) (37.39) (27.82) (6.09) (6.09)
หน้าที่ของ
หน่วยงาน
ของท่าน สามารถ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
กับหน่วยงาน
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน
ในพื้นที่ได้เป็ น
อย่างดี

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มาก

3

มาก

2
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ตารางที่ 13 (ต่อ)
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ด้ านการยอมรับ
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
นับถือ
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
5. ท่านคิดว่า
30
64
12
4
5 3.95 0.95
หน่วยงานภาครัฐ (26.09) (55.65) (10.43) (3.48) (4.35)
และภาคเอกชน
ในพื้นที่สามารถ
ให้ความร่ วมมือ
และสนับสนุน
ในการปฏิบตั ิงาน
เมื่อหน่วยงานของ
ท่านต้องการ
ความร่ วมมือ
รวม
3.52 0.55

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มาก

1

มาก

-
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จากตารางที่ 13 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของ
กาลังพลในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านการยอมรับนับถือ ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก มีค่าเฉลี่ย 3.52 (  = 0.55)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านคิดว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่
สามารถให้ความร่ วมมือและสนับสนุนในการปฏิบตั ิงาน เมื่อหน่วยงานของท่านต้องการ
ความร่ วมมือ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด 3.95 (  = 0.95) รองลงมาคือ ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
หน่วยงานของท่าน สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่
ได้เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ย 3.64 (  = 1.08) ผูบ้ งั คับ บัญชา เพือ่ นร่ วมงานในหน่วยงานของท่าน
มีความเชื่อมัน่ และยอมรับในการปฏิบตั ิหน้าที่ของท่าน มีค่าเฉลี่ย 3.53 (  = 1.19) ท่านคิดว่า
ประชาชนในพืน้ ที่จงั หวัดนราธิวาสและในจังหวัดสงขลา มีความเชื่อมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
หน่วยงานท่านเสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.38 (  = 1.10) และลาดับสุดท้าย คือ ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ ท่านจะได้รับความร่ วมมือและอานวยความสะดวกจากประชาชนในพื้นที่จงั หวัดนราธิวาส
และในจังหวัดสงขลาให้เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.08 (  = 1.01)

95
ตารางที่ 14 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านงานที่ทา้ ทาย

ด้ านงานทีท่ ้ าทาย

จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ระดับ
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
  แรง ลาดับ
เห็นด้ วย
จูงใจ
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
83
12
5
11
4 4.38 1.15 มากที่สุด 2
(72.17) (10.43) (4.35) (9.57) (3.48)

1. ท่านสามารถ
ปฏิบตั ิงานและ
ตอบสนองภารกิจ
ตามนโยบายที่
ได้รับมอบ จน
บรรลุวตั ถุประสงค์
และ เป้าหมายที่
กองทัพเรื อกาหนด
2. ท่านสามารถที่
68
36
5
6
0 4.44 0.81 มากที่สุด
จะลาดตระเวน
(59.13) (31.30) (4.35) (5.22) (0.00)
คุม้ ครองและ
ปกป้องอันตราย
ให้กบั ครู นักเรี ยน
และพระภิกษุใน
พื้นที่รับผิดชอบได้

1
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ระดับ
ไม่
ด้ านงานทีท่ ้ าทาย เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
  แรง ลาดับ
เห็นด้ วย
จูงใจ
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
3. ท่านสามารถที่จะ
32
57
15
6
5 3.91 1.00 มาก
3
เข้าไปตรวจค้น
(27.83) (49.56) (13.04) (5.22) (4.35)
บุคคลและ รถที่ตอ้ ง
สงสัยเมื่อได้รับ
การแจ้งจากพลเมือง
ดี ในพื้นที่จงั หวัด
นราธิวาสและใน
จังหวัดสงขลาได้
ตามที่รับแจ้งเสมอ
4. ท่านสามารถ
15
56
22
9
13 3.44 1.16 มาก
4
ที่จะ ขัดขวาง
(13.04) (48.70) (19.13) (7.83) (11.30)
ป้องปราม
การกระทาความผิด
และผูท้ ี่ไม่หวังดีที่จะ
พยายามก่อความ
ไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส
และในจังหวัด
สงขลาได้
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ระดับ
ไม่
ด้ านงานทีท่ ้ าทาย เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
  แรง ลาดับ
เห็นด้ วย
จูงใจ
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
5. ท่านสามารถเป็ น
7
33
27
13
35 2.68 1.33 ปานกลาง 5
ครู สอนหนังสือ
(6.09) (28.70) (23.48) (11.30) (30.43)
หรื อวิชาชีพใน
โรงเรี ยนที่ยงั ขาด
แคลนบุคลากรครู
หากทางโรงเรี ยน
มีการร้องขอจาก
หน่วยงานของท่าน
ในพื้นที่จงั หวัด
นราธิวาสและ
ในจังหวัดสงขลาได้
รวม
3.77 0.51 มาก
-
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จากตารางที่ 14 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของ
กาลังพลในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านงานที่ทา้ ทาย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก มีค่าเฉลี่ย 3.77 (  = 0.51)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านสามารถที่จะลาดตระเวน คุม้ ครองและปกป้อง
อันตรายให้กบั ครู นักเรี ยนและพระภิกษุในพื้นที่รับผิดชอบได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.44 (  = 0.81)
รองลงมาคือ ท่านสามารถปฏิบตั ิงานและตอบสนองภารกิจตามนโยบายที่ได้รับมอบ จนบรรลุ
วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กองทัพเรื อกาหนด มีค่าเฉลี่ย 4.38 (  = 1.15) ท่านสามารถที่จะ
เข้าไปตรวจค้นบุคคลและ รถที่ตอ้ งสงสัยเมื่อได้รบั การแจ้งจากพลเมืองดี ในพื้นที่จงั หวัดนราธิวาส
และในจังหวัดสงขลาได้ตามที่รับแจ้งเสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.91 (  = 1.00) ท่านสามารถที่จะ ขัดขวาง
ป้องปราม การกระทาความผิด และผูท้ ี่ไม่หวังดีที่จะพยายามก่อความไม่สงบในพืน้ ที่
จังหวัดนราธิวาสและในจังหวัดสงขลาได้ มีค่าเฉลี่ย 3.44 (  = 1.16) และลาดับสุดท้าย คือ
ท่านสามารถเป็ นครู สอนหนังสือหรื อวิชาชีพในโรงเรี ยนที่ยงั ขาดแคลนบุคลากรครู หากทาง
โรงเรี ยนมีการร้องขอจากหน่วยงานของท่านในพื้นที่จงั หวัดนราธิวาสและในจังหวัดสงขลาได้
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 2.68 (  = 1.33)

99
ตารางที่ 15 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านความรับผิดชอบ
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ด้ านความ
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
รับผิดชอบ
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
1. ท่านสามารถ
93
11
4
4
3 4.62 0.91
ปฏิบตั ิงานในการตั้ง (80.87) (9.56) (3.48) (3.48) (2.61)
จุดสกัด จุดตรวจค้น
ในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและใน
พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา
2. ท่านสามารถเฝ้า
87
22
4
1
1 4.68 0.67
ตรวจบุคคล อาวุธ (75.65) (19.13) (3.48) (0.87) (0.87)
ยุทโธปกรณ์ และ
สิ่งของผิดกฎหมาย
ต้องห้าม นาเข้ามา
ในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาส และ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มากที่สุด

3

มากที่สุด

1

100
ตารางที่ 15 (ต่อ)

ด้ านความ
รับผิดชอบ

จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
12
88
9
3
3 3.89 0.72
(10.43) (76.52) (7.83) (2.61) (2.61)

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ

3. ในการ
มาก
ปฏิบตั ิงาน
ในการคุม้ ครองครู
นักเรี ยน และ
พระภิกษุในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ท่านจะ
ปฏิบตั ิให้ดี และ
เกิดความปลอดภัย
สูงสุด
4. ในการ
93
13
4
3
2 4.67 0.81 มากที่สุด
ปฏิบตั ิงานในการ (80.87) (11.30) (3.48) (2.61) (1.74)
คุม้ ครองครู
นักเรี ยนและ
พระภิกษุในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ท่านจะ
ปฏิบตั ิดว้ ย
ความเท่าเทียมกัน
อย่างยุติธรรม ไม่มี
การแบ่งแยก
เชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม และ
เลือกปฏิบตั ิ

5

2

101
ตารางที่ 15 (ต่อ)

ด้ านความ
รับผิดชอบ
5. ในการ
ลาดตระเวนตรวจ
การณ์ในพื้นที่
สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่จงั หวัด
สงขลา ท่านจะ
ปฏิบตั ิอย่าง
ระมัดระวังและ
รอบครอบที่สุด
เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนในชุด
ลาดตระเวนของ
ท่านปลอดภัย

จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
30
76
5
3
1 4.14 0.69
(26.09) (66.09) (4.34) (2.61) (0.87)

รวม

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มาก

4.40 0.33 มากที่สุด

4

-
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จากตารางที่ 15 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของ
กาลังพลในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านความรับผิดชอบในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.40 (  = 0.33)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านสามารถเฝ้าตรวจบุคคล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และ
สิ่งของผิดกฎหมายต้องห้าม นาเข้ามาในพื้นที่สนามบินนราธิวาส และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัด
สงขลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.68 (  = 0.67) รองลงมาคือ ในการปฏิบตั ิงานในการคุม้ ครองครู นักเรี ยน
และพระภิกษุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านจะปฏิบตั ิดว้ ยความเท่าเทียมกันอย่างยุติธรรม
ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และ เลือกปฏิบตั ิ มีค่าเฉลี่ย 4.67 (  = 0.81)
ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในการตั้งจุดสกัด จุดตรวจค้น ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ย 4.62 (  = 0.91) ในการลาดตระเวนตรวจการณ์ในพืน้ ที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่จงั หวัดสงขลา ท่านจะปฏิบตั ิอย่างระมัดระวังและรอบครอบที่สุด
เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในชุดลาดตระเวนของท่านปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 4.14 (  = 0.69) และลาดับ
สุดท้าย คือ ในการปฏิบตั ิงานในการคุม้ ครองครู นักเรี ยน และพระภิกษุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ท่านจะปฏิบตั ิให้ดี และเกิดความปลอดภัยสูงสุด มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.89 (  = 0.72)

103
ตารางที่ 16 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านความก้าวหน้า
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น

ระดับ
ไม่
ด้ านความก้าวหน้ า เห็นด้ วย เห็น
ไม่
  แรง ลาดับ
ไม่ แน่ ใจ
เห็นด้ วย
จูงใจ
อย่ างยิ่ง ด้ วย
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
1. ผลจากการไป
59
38
11
7
0 4.29 0.88 มากที่สุด 1
ปฏิบตั ิหน้าที่ ใน
(51.30) (33.04) (9.57) (6.09) (0.00)
พื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและ
จังหวัดสงขลา จะ
ทาให้ท่านได้รับ
ความก้าวหน้าใน
หน้าที่ทางานของ
ท่านมาก กว่าคนที่
อยูใ่ น ณ ที่ต้งั ปกติ
2. ผลจากการไป
58
18
16
12
11 3.87 1.39 มาก
3
ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
(50.44) (15.65) (13.91) (10.43) (9.57)
พื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและใน
พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา จะ
ทาให้ท่านได้รับ
การพิจารณาเลื่อน
ยศที่สูงขึ้น

104
ตารางที่ 16 (ต่อ)
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ไม่
ด้ านความก้าวหน้ า เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
3. ผลจากการไป
60
19
13
13
10 3.92 1.37
ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
(52.17) (16.52) (11.31) (11.31) (8.69)
พื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและใน
พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาจะทา
ให้ท่านได้รับการ
พิจารณาเลื่อน
ตาแหน่งที่สูงขึ้น
รวม
4.03 0.81

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มาก

2

มาก

-

จากตารางที่ 16 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของ
กาลังพลในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านความก้าวหน้าในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 (  = 0.81)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ ในพื้นที่สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดสงขลา จะทาให้ท่านได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การทางาน
ของท่านมากกว่าคนทีอ่ ยูใ่ น ณ ที่ต้งั ปกติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.29 (  = 0.88) รองลงมาคือ ผลจาก
การไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน พืน้ ที่สนามบินนราธิวาสและในพืน้ ที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่าน
ได้รับการพิจารณาเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.92 (  = 1.37) และลาดับสุดท้าย คือ ผลจาก
การไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน พื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา จะทาให้
ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนยศที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.87 (  = 1.39)

105
ตารางที่ 17 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านความก้าวหน้าส่วนบุคคล
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ระดับ
ด้ านความก้าวหน้ า
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
  แรง ลาดับ
ส่ วนบุคคล
เห็นด้ วย
จูงใจ
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
1. ผลจากการไป
59
14
13
18
11 3.80 1.45 มาก 2
ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
(51.31) (12.17) (11.30) (15.65) (9.57)
การได้รับมอบใน
พื้นที่สนามบิน
นราธิวาส และ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา
จะทาให้ท่าน
มีโอกาสได้รับ
การพิจารณาเสนอ
ชื่อให้ได้รับ
บาเหน็จความชอบ
2 ขั้น
ในปี ถัดไป

106
ตารางที่ 17 (ต่อ)
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ด้ านความก้าวหน้ า
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
ส่ วนบุคคล
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
2. ผลจากการไป
60
22
13
12
8 3.99 1.30
ปฏิบตั ิหน้าที่ใน
(52.17) (19.13) (11.30) (10.44) (6.96)
การได้รับมอบใน
พื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและใน
พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาจะทา
ให้ท่านได้รับการ
พิจารณาคะแนน
เพิม่ พิเศษในการ
สอบเลื่อนยศที่
สูงขึ้นเป็ น
อันดับแรก
รวม
3.89 1.05

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มาก

มาก

1

107
จากตารางที่ 17 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของ
กาลังพลในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านความก้าวหน้าส่วนบุคคลในภาพรวม
อยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 (  = 1.05)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับมอบในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านได้รับการพิจารณาคะแนน
เพิม่ พิเศษในการสอบเลื่อนยศที่สูงขึ้นเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.99 (  = 1.30) และ
น้อยที่สุด ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รบั มอบใน พื้นที่สนามบินนราธิวาส และในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่าน มีโอกาสได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับบาเหน็จ
ความชอบ 2 ขั้นในปี ถัดไป มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.80 (  = 1.45)

108
ตารางที่ 18 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

ด้ านความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคล
1. ท่านมีความ
เชื่อมัน่ ในตัวเพือ่ น
ร่ วมงานที่ท่านจะได้
ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ทั้งงานในหน้าที่ตอ้ ง
ปฏิบตั ิและงานอื่น ๆ
ในหน่วยเฉพาะกิจ
ในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและใน
พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา

จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
69
17
17
7
5 4.20 1.16
(60.00) (14.78) (14.78) (6.09) (4.35)

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มาก

2

109
ตารางที่ 18 (ต่อ)
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ระดับ
ด้ านความสัมพันธ์
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
  แรง ลาดับ
ระหว่ างบุคคล
เห็นด้ วย
จูงใจ
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
2. ท่านมีความ
86
18
3
7
1 4.57 0.88 มากที่สุด 1
เชื่อมัน่ ว่า ท่านจะได้ (74.78) (15.65) (2.61) (6.09) (0.87)
แนวคิดและทัศนคติ
ใหม่ๆ ในการ
ปฏิบตั ิงาน จาก
เพือ่ นร่ วมงานและ
ประชาชนในพื้นที่
ของหน่วยเฉพาะกิจ
ในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาส และใน
พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา
รวม
4.39 0.79 มาก -

110
จากตารางที่ 18 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของ
กาลังพลในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.39 (  = 0.79)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านมีความเชื่อมัน่ ว่าท่านจะได้แนวคิดและทัศนคติ
ใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงาน จากเพือ่ นร่ วมงานและประชาชนในพื้นที่ ของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.57 (  = 0.88)
และลาดับสุดท้าย ท่านมีความเชื่อมัน่ ในตัวเพือ่ นร่ วมงานที่ท่านจะได้ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ทั้งงาน
ในหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิและงานอื่น ๆ ในหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 4.20 (  =1.16)

111
ตารางที่ 19 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านการปกครองบังคับบัญชา
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ด้ านการปกครอง
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
บังคับบัญชา
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
1. ท่านคิดว่า
43
52
12
8
0 4.13 0.86
ผูบ้ งั คับบัญชาและ (37.39) (45.22) (10.43) (6.96) (0.00)
เพือ่ นร่ วมงาน
สามารถยอมรับ
ฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และ
การตัดสินใจของ
ท่าน ในการ
ปฏิบตั ิงานใน
พื้นที่พ้นื ที่
3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และจังหวัด
สงขลา

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มากที่สุด

1

112
ตารางที่ 19 (ต่อ)
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ด้ านการปกครอง
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
บังคับบัญชา
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
2. ท่านคิดว่า
65
22
11
12
5 4.13 1.21
ผูบ้ งั คับบัญชา
(56.52) (19.13) (9.57) (10.43) (4.35)
สามารถให้
คาแนะนาที่เป็ น
ประโยชน์แก่ตวั
ท่านได้เสมอใน
การปฏิบตั ิงานใน
พื้นที่พ้นื ที่ 3
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และจังหวัด
สงขลา
3. ท่านคิดว่า
45
18
27
12
13 3.61 1.39
ผูบ้ งั คับบัญชาจะ (39.14) (15.65) (23.48) (10.43) (11.30)
มอบหมายงาน
อย่างยุติธรรม
และเท่าเทียมกัน
ได้อย่างทัว่ ถึงทุก
ระดับ ทุกชั้นยศ
ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
และจังหวัด
สงขลา
รวม
3.96 0.76

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มากที่สุด 2

มากที่สุด 3

มาก

-
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จากตารางที่ 19 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของ
กาลังพลในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านการปกครองบังคับบัญชา ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก มีค่าเฉลี่ย 3.96 (  = 0.76)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านคิดว่า ผูบ้ งั คับบัญชา และเพือ่ นร่ วมงาน สามารถ
ยอมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการตัดสินใจของท่าน ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่พ้นื ที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ย 4.13 (  = 0.86) รองลงมา ท่านคิดว่า
ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์แก่ตวั ท่านได้เสมอในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.13 (  = 1.21) และลาดับสุดท้าย
ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชาจะมอบหมายงานอย่างยุติธรรม และเท่าเทียมกันได้อย่างทัว่ ถึงทุกระดับ
ทุกชั้นยศ ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.61 (  = 1.39)
ตารางที่ 20 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านนโยบายผูบ้ ริ หาร

ด้ านนโยบาย
ผู้บริหาร
1. ท่านมีความเข้าใจ
และรับทราบเหตุผล
ในการไปปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและใน
พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา

จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
70
25
9
4
7 4.28 1.14
(60.87) (21.74) (7.82) (3.48) (6.09)

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มากที่สุด

2
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ตารางที่ 20 (ต่อ)
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ด้ านนโยบาย
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
ผู้บริหาร
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
2. ท่านคิดว่านโยบาย
76
28
4
4
3 4.48 0.92
ในการปฏิบตั ิงานและ (66.09) (24.35) (3.48) (3.48) (2.60)
การบริ หารงานภายใน
หน่วยสอดคล้อง
สถานการณ์และ
การแก้ไขปั ญหา
ความไม่สงบในพื้นที่
สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่
รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา
รวม
4.38 0.92

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มากที่สุด

1

มากที่สุด

-

จากตารางที่ 20 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของ
กาลังพลในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านนโยบายผูบ้ ริ หาร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38 (  = 0.92)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านคิดว่านโยบายในการปฏิบตั ิงานและการบริ หารงาน
ภายในหน่วยสอดคล้องสถานการณ์และการแก้ไขปั ญหาความไม่สงบในพื้นที่สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.48 (  = 0.92) และลาดับสุดท้าย
ท่านมีความเข้าใจและรับทราบเหตุผลในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 4.28 (  = 1.14)
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ตารางที่ 21 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านสภาพการทางาน
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น

ด้ านสภาพการ
ทางาน

ระดับ
ไม่
เห็นด้ วย
ไม่
  แรง ลาดับ
เห็นด้ วย ไม่ แน่ ใจ
เห็นด้ วย
จูงใจ
อย่ างยิ่ง
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
50
19
18
19
9
3.71 1.37 มาก
3
(43.48) (16.52) (15.65) (16.52) (7.83)

1. ท่านสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพการทางาน
ตามภูมิประเทศ
ทั้งวิถีชีวิต
ความเป็ นอยู่
ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
ศาสนาได้
2. ท่านสามารถปรับตัว 60
31
11
8
ให้เข้ากับสภาพการ
(52.17) (29.96) (9.56) (6.96)
ทางานและในสิ่ ง
อานวยความสะดวก
ภายในหน่วย ในพื้นที่
สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่จงั หวัด
สงขลา ที่มีความ
แตกต่างจากสภาพ
การทางาน
ที่ต้งั ปกติได้

5
4.16 1.13
(4.35)

มาก

2
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ตารางที่ 21 (ต่อ)
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ด้ านสภาพการ
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
ทางาน
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
3. ท่านสามารถปรับ
72
22
3
4
14 4.17 1.37
สภาพการทางานของ (62.61) (19.13) (2.61) (3.48) (12.17)
ท่านให้เข้ากับภารกิจ
หน้าที่ที่ได้รับมอบ
และเพือ่ นร่ วมงาน
ในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและใน
พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาได้เป็ น
อย่างดี
รวม
4.01 0.91

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มาก

1

มาก

-
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จากตารางที่ 21 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของ
กาลังพลในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านสภาพการทางาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 (  = 0.91)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านสามารถปรับสภาพการทางานของท่านให้เข้ากับ
ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบและเพือ่ นร่ วมงาน ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาได้เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.17 (  = 1.37) รองลงมา ท่านสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพการทางานและในสิ่งอานวยความสะดวกภายในหน่วยในพื้นที่สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่จงั หวัดสงขลา ที่มีความแตกต่างจากสภาพการทางานในที่ต้งั ปกติได้ มีค่าเฉลี่ย 4.16
(  = 1.13) และลาดับสุดท้าย ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทางาน ตามภูมิประเทศ
ทั้งวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาได้ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.71
(  = 1.37)
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ตารางที่ 22 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านความมัน่ คงในการทางาน
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ด้ านความมั่นคง
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
ในการทางาน
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
1. ผลจากการไป
70
22
10
10
3 4.27 1.10
ปฏิบตั ิหน้าที่ในการ (60.87) (19.13) (8.70) (8.70) (2.60)
ได้รับมอบใน พื้นที่
สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัด
สงขลาจะทาให้
ท่านมีความรู ้
ความสามารถและ
ประสบการณ์เพิม่
มากขึ้น

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มากที่สุด 1
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ตารางที่ 22 (ต่อ)

ด้ านความมั่นคง
ในการทางาน
2. ผลจากการไป
ปฏิบตั ิหน้าที่
ในการได้รับมอบ
ในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและ
ในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาจะ
ทาให้ท่าน
มีสามารถนามา
ประยุกต์ใช้และ
ปรับใช้กบั
หน่วยงานราชการ
อื่นที่มีลกั ษณะ
ของงาน หน้าที่และ
ภารกิจ
ที่มีลกั ษณะ
ที่เหมือนกันได้

จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
62
16
25
5
7 4.05 1.22
(53.91) (13.91) (21.74) (4.35) (6.09)

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มาก

2
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ตารางที่ 22 (ต่อ)
จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ด้ านความมั่นคง
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
ในการทางาน
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
3. เมื่อจบภารกิจใน 51
16
11
9
28 3.46 1.67
การไปปฏิบตั ิ
(44.35) (13.91) (9.56) (7.83) (24.35)
หน้าที่ ในพื้นที่
สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัด
สงขลาแล้วจะทาให้
หน้าที่การทางาน
และชีวติ ความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ
รวม
3.93 0.82

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มาก

3

มาก

-
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จากตารางที่ 22 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของ
กาลังพลในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านความมัน่ คงในการทางาน ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก มีค่าเฉลี่ย 3.93 (  = 0.82)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับมอบใน
พื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านมีความรู ้ ความสามารถ
และประสบการณ์เพิม่ มากขึ้น มีคา่ เฉลี่ยสูงสุด 4.27 (  = 1.10) รองลงมา ผลจากการไปปฏิบตั ิ
หน้าที่ในการได้รับมอบใน พื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้
ท่านมีสามารถนามาประยุกต์ใช้และปรับใช้กบั หน่วยงานราชการอื่นที่มีลกั ษณะของงาน หน้าที่และ
ภารกิจ ที่มีลกั ษณะที่เหมือนกันได้ มีค่าเฉลี่ย 4.05 (  = 1.22) และลาดับสุดท้าย เมื่อจบภารกิจ
ในการไปปฏิบตั ิหน้าที่ ในพืน้ ที่สนามบินนราธิวาสและในพืน้ ที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาแล้ว
จะทาให้หน้าที่การทางานและชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.46 (  = 1.67)
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ตารางที่ 23 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงาน หน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านค่าตอบแทน

ด้ านค่าตอบแทน

จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
 
ไม่ แน่ ใจ
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
65
24
11
7
8 4.14 1.23
(56.52) (20.87) (9.56) (6.09) (6.96)

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ

1. เมื่อท่านไป
มาก 1
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัด
สงขลาแล้วจะทาให้
ท่านได้รับ เงินเดือน
และค่าตอบแทน
ที่เพิม่ มากขึ้น
2. เมื่อท่านได้รับ
7
10
77
14
7 2.96 0.84 ปานกลาง 3
อันตรายขณะปฏิบตั ิ (6.09) (8.69) (66.96) (12.17) (6.09)
หน้าที่ในพื้นที่
สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัด
สงขลาแล้ว ท่านคิด
ว่า สินไหม เบี้ย
ประกันภัยต่าง ๆ
ที่ทางราชการ
กาหนดให้น้ นั
มีความเหมาะสมดี
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ตารางที่ 23 (ต่อ)

ด้ านค่าตอบแทน
3. ท่านคิดว่าจาก
สภาวะเศรษฐกิจ
และความเป็ นอยูใ่ น
ปั จจุบนั
ค่าตอบแทนจากการ
ไปปฏิบตั ิงานใน
พื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและใน
พื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลานั้น
ควรที่จะมีการปรับ
เพิม่ มากขึ้น

จานวน และร้ อยละระดับความคิดเห็น
ไม่
เห็นด้ วย เห็น
ไม่
ไม่
 
เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง ด้ วย แน่ ใจ เห็นด้ วย
อย่ างยิ่ง
61
23
10
11
10 3.99 1.34
(53.04) (20.00) (8.70) (9.56) (8.70)

รวม

ระดับ
แรง ลาดับ
จูงใจ
มาก

2

3.70 0.98 มาก

-
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จากตารางที่ 23 จานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจของ
กาลังพลในการปฏิบตั ิงาน หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ด้านค่าตอบแทน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก มีค่าเฉลี่ย 3.70 (  = 0.98)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า เมื่อท่านไปไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาแล้วจะทาให้ท่านได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เพิม่ มากขึ้น
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.14 (  = 1.23) รองลงมาท่านคิดว่าจากสภาวะเศรษฐกิจและความเป็ นอยู่ ใน
ปั จจุบนั ค่าตอบแทนจากการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและจังหวัดสงขลานั้น
ควรที่จะมีการปรับเพิม่ มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.99 (  = 1.34) และลาดับสุดท้าย เมื่อท่านได้รับ
อันตรายขณะปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาแล้ว
ท่านคิดว่า สินไหม เบี้ยประกันภัยต่าง ๆ ที่ทางราชการกาหนดให้น้ นั มีความเหมาะสมดี
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 2.96 (  = 0.84)
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ตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพล
ในการปฏิบตั ิงานหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและฝั่ง กองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จาแนกรายด้าน
ด้ าน
1. ด้านความสาเร็จของงาน
2. ด้านการยอมรับนับถือ
3. ด้านงานที่ทา้ ทาย
4. ด้านความรับผิดชอบ
5. ด้านความก้าวหน้า
6. ด้านเจริ ญก้าวหน้าส่วนบุคคล
7. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
8. ด้านการปกครองบังคับบัญชา
9. ด้านนโยบายและการบริ หาร
10. ด้านสภาพการทางาน
11. ด้านความมัน่ คงในการทางาน
12. ด้านค่าตอบแทน
รวม





3.41
3.52
3.77
4.40
4.03
3.89
4.39
3.96
4.38
4.01
3.93
3.70
3.95

0.43
0.55
0.51
0.33
0.81
1.05
0.79
0.76
0.92
0.91
0.82
0.98
0.41

ระดับ
แรงจูงใจ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
12
11
9
1
4
8
2
6
3
5
7
10
-
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จากตารางที่ 24 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 (  = 0.41)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ด้านความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.40 (  = 0.33)
รองลงมา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าเฉลี่ย 4.39 (  = 0.79) ด้านนโยบายและการบริ หาร
มีค่าเฉลี่ย 4.38 (  = 0.92) ด้านความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย 4.03 (  = 0.81) ด้านสภาพการทางาน
มีค่าเฉลี่ย 4.01 (  = 0.91) ด้านการปกครองบังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.96 (  = 0.76)
ด้านความมัน่ คงในการทางาน มีค่าเฉลี่ย 3.93 (  = 0.82) ด้านเจริ ญก้าวหน้าส่วนบุคคล
มีค่าเฉลี่ย 3.89 (  = 1.05) ด้านงานที่ทา้ ทาย มีค่าเฉลี่ย 3.77 (  = 0.51) ด้านค่าตอบแทน
มีค่าเฉลี่ย 3.70 (  = 0.98) ด้านการยอมรับนับถือ มีค่าเฉลี่ย 3.52 (  = 0.55) และลาดับสุดท้าย
ด้านความสาเร็จของงาน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด 3.41 (  = 0.43)

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อแรงจูงใจของกาลังพลหน่ วยบัญชาการ
ต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบัติงานในพืน้ ที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
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ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา ด้วย Multiple regression
ปัจจัยที่มีผลต่ อแรงจูงใจของกาลังพล
b
อายุ
-0.010
ชั้นยศ (พลทหารกองประจาการ เป็ น
กลุ่มอ้างอิง)
นายทหารชั้นประทวน
0.265
นายทหารชั้นสัญญาบัตร
0.147
สถานภาพสมรส
(โสดเป็ นกลุ่มอ้างอิง)
สมรส/ หย่าร้าง
-0.095
ระดับการศึกษา (ปริ ญญาตรี และสูงกว่า
เป็ นกลุ่มอ้างอิง)
มัธยมศึกษา/ ปวช
0.213
อนุปริ ญญา/ ปวส.
-0.125
รายได้ต่อเดือน (ตั้งแต่ 20,001 บาท
ขึ้นไป เป็ นกลุ่มอ้างอิง)
10,001-20,000 บาท
-0.089
การรับรู ้ความเสี่ยง
0.235
constant
3.160**
R2
0.246
F
4.329**
SEest
0.318
Adjusted R2
0.189
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

SEB
0.008

beta
-0.309

t
-1.247

Sig.
0.215

0.227
0.271

0.354
0.085

1.167
0.543

0.246
0.588

0.077

-0.133

-1.237

0.219

0.133
0.081

0.185
-0.178

1.601
-1.548

0.112
0.125

0.148
0.062

-0.125
0.341

-0.605
3.763**

0.546
0.000
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จากตารางที่ 25 วิเคราะห์ผลปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา คิดเป็ นร้อยละ 24.6 (SEest = 0.318)
เมื่อกาหนดให้ระดับแรงจูงใจของกาลังพล หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง
กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา เป็ นตัวแปรตาม
(Dependent variables) พบว่าตัวแปรอิสระ ในปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ชั้นยศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา และการรับรู ้ความเสี่ยง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวแปรอิสระ พบว่า
อายุ ตัวแปรอายุ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
กล่าวคือ เมื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นคงที่แล้ว อายุที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ชั้นยศ ตัวแปรชั้นยศ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา กล่าวคือ เมื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นคงที่แล้ว ชั้นยศของกาลังพลที่เปลี่ยนแปลงไป
ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา
สถานภาพสมรส ตัวแปรสถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา กล่าวคือ เมื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นคงที่แล้ว
สถานภาพสมรสของกาลังพลที่ เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ระดับการศึกษา ตัวแปรระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา กล่าวคือ เมื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นคงที่แล้ว
ระดับการศึกษาของกาลังพลที่ เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
รายได้ต่อเดือน ตัวแปรรายได้ต่อเดือน ไม่มีผลต่อแรงจูงแรงจูงใจของกาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา กล่าวคือ เมื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นคงที่แล้ว
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รายได้ต่อเดือนของกาลังพลที่ เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
การรับรู ้ความเสี่ยง ตัวแปรการรับรู ้ความเสี่ ยงมีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา กล่าวคือ เมื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นคงที่แล้ว การรับรู ้
ความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแรงจูงใจของกาลังพล
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 หากกาลังพลมีการรับรู ้ความเสี่ยงที่เพิม่ มากขึ้น
ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา กาลังพลหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ จะมีแนวโน้มของระดับแรงจูงใจที่ลดลง
ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ในทางตรงกันข้าม
หากกาลังพล มีการรับรู ้ความเสี่ยงที่ลดลง ในการปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา กาลังพลมีแนวโน้มของระดับแรงจูงใจที่เพิม่ ขึ้นในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่ วยเฉพาะกิจหน่ วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ
จังหวัดสงขลา มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา และ 2) เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
ได้แก่ กาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ที่จะไปปฏิบตั ิหน้าที่
ในหน่วยปฏิบตั ิการหน่ วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา จานวน 115 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560) (หน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง, 2560) โดยในการศึกษาในครั้งนี้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประชากรทั้งหมด จานวน 115 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis)

สรุปผลการวิจยั
1. ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า กาลังพลส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี ส่วนใหญ่
มีช้ นั ยศนายทหารชั้นประทวน มีสถานภาพสมรสมากที่สุด ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับ
อนุปริ ญญา/ ปวส. รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และกาลังพลส่วนใหญ่มีระดับนายทหาร
ประทวน 1
2. ผลการรับรู ้ความเสี่ยงของกาลังพลหน่วยงานเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และ
จังหวัดสงขลาในภาพรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ผลจากการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาของท่านในรอบ 1 ปี จะมีการประเมินจาก
ผูบ้ งั คับบัญชาในการพิจารณาในตาแหน่งงานและยศที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แปลความว่า
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มีระดับความเสี่ยงน้อยที่สุด รองลงมาคือ การบริ โภคอาหารที่หน่วยจัดเตรี ยมให้ในแต่ละมื้อ
ทุก ๆ วัน ท่านคิดว่าท่านได้รับคุณค่าอาหารที่เป็ นประโยชน์ตามหลักโภชนาการที่ครบถ้วนทุกมื้อ
ห้องนอนและอุปกรณ์ในห้องนอน โต๊ะ ตู ้ ชั้นเก็บของในหน่วยงานที่ท่านไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา มีระบบการรักษาความปลอดภัยดี การปฏิบตั ิงาน
ในการตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัด จุดตรวจค้นแต่ละครั้ง จะมีความปลอดภัย การปฏิบตั ิงานร่ วมกับ
เพือ่ นร่ วมงาน เช่น การตั้งด่านจุดตรวจ จุดสกัด จุดตรวจค้น จะทาให้ความสัมพันธ์ในชุดปฏิบตั ิงาน
ด้วยกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี สถานที่ต้งั หน่วยในการปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา มีระบบการรักษาความปลอดภัยจากผูไ้ ม่หวังดีที่เข้ามาโจมตีฐานที่ต้งั หน่วย
เป็ นอย่างดี การปฏิบตั ิงานในห้วงวงรอบระยะเวลา 1 ปี จะทาให้ท่านมีความสัมพันธ์ไป
ในทิศทางบวกมากกว่าลบกับผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สภาพอากาศ
ในพืน้ ที่ภาคใต้จะมีอยู่ 2 ฤดูคือ ฤดูร้อน และ ฤดูฝนที่ยาวนาน จะเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
ของท่านในการปฏิบตั ิงานของท่านพอสมควร การปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา สภาพภูมิประเทศในพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็ นภูเขาป่ าทึบ และ มีสวนยาง สวนปาล์ม
จานวนมาก จะเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของท่านพอสมควร ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาของท่าน ตามภารกิจที่ท่านได้รับมอบ
หากการปฏิบตั ิงานและหน้าที่ของท่านมีขอ้ ผิดพลาดหรื อมีขอ้ บกพร่ อง จะทาให้ตาแหน่งหน้าที่
การทางานของท่านไม่มีความมัน่ คง ส่วนประเด็นที่มีความเสี่ยงมากที่สุด คือ ท่านคิดว่า
ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาของท่าน ตามภารกิจ
ที่ท่านได้รับมอบในทุก ๆ วัน จะทาให้ท่านสุขภาพที่แย่ลง มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
3. การวิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิการของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ระดับแรงจูงใจของ
กาลังพลที่มีตอ่ การปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ในภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าด้านโดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไป
น้อยที่สุด พบว่า ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและ
การบริ หาร ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพการทางาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความมัน่ คง
ในการทางาน ด้านเจริ ญก้าวหน้าส่วนบุคคล ด้านงานที่ทา้ ทาย ด้านค่าตอบแทน ด้านการยอมรับ
นับถือ และด้านความสาเร็จของงาน ตามลาดับเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
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ด้ านความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านสามารถเฝ้าตรวจบุคคล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และสิ่งของผิดกฎหมาย
ต้องห้าม นาเข้ามาในพื้นที่สนามบินนราธิวาส และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือ ในการปฏิบตั ิงานในการคุม้ ครองครู นักเรี ยนและพระภิกษุในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และลาดับสุดท้าย คือ ในการปฏิบตั ิงานในการคุม้ ครองครู นักเรี ยน และ
พระภิกษุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านจะปฏิบตั ิให้ดี และเกิดความปลอดภัยสูงสุด
ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านมีความเชื่อมัน่ ว่าท่านจะได้แนวคิดและทัศนคติใหม่ ๆ
ในการปฏิบตั ิงาน จากเพือ่ นร่ วมงานและประชาชนในพื้นที่ ของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาส และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และลาดับสุดท้ายคือ
ท่านมีความเชื่อมัน่ ในตัวเพือ่ นร่ วมงานที่ท่านจะได้ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ทั้งงานในหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
และงานอื่น ๆ ในหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
ด้ านนโยบายและการบริหาร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านคิดว่านโยบายในการปฏิบตั ิงานและการบริ หารงานภายในหน่วย
สอดคล้องสถานการณ์และการแก้ไขปั ญหาความไม่สงบในพืน้ ที่สนามบินนราธิวาสและในพืน้ ที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และลาดับสุดท้ายคือ ท่านมีความเข้าใจและรับทราบ
เหตุผลในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
ด้ านความก้าวหน้ า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบของ
จังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ จะทาให้ท่านได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่
การทางานของท่านมากกว่าคนที่อยูใ่ น ณ ที่ต้งั ปกติ รองลงมาคือ ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่
ใน พื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านได้รับการพิจารณา
เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น และลาดับสุดท้าย คือ ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน พื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา จะทาให้ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนยศที่สูงขึ้น
ด้ านสภาพการทางาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านสามารถปรับสภาพการทางานของท่านให้เข้ากับภารกิจหน้าที่
ที่ได้รับมอบและเพือ่ นร่ วมงาน ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
ได้เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทางานและ
ในสิ่งอานวยความสะดวกภายในหน่วยในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่จงั หวัดสงขลา
ที่มีความแตกต่างจากสภาพการทางานในที่ต้งั ปกติได้ และลาดับสุดท้าย ท่านสามารถปรับตัว
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ให้เข้ากับสภาพการทางาน ตามภูมิประเทศทั้งวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศาสนาได้
ด้ านการปกครองบังคับบัญชา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชาสามารถให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์แก่ตวั ท่าน
ได้เสมอในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่พ้นื ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่า ผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่ วมงาน สามารถยอมรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และการตัดสินใจของท่าน ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่พ้นื ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา และลาดับสุดท้าย ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชาจะมอบหมายงานอย่างยุติธรรม และ
เท่าเทียมกันได้อย่างทัว่ ถึงทุกระดับทุกชั้นยศ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา
ด้ านความมั่นคงในการทางาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับมอบในพื้นที่สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านมีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์เพิม่
มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับมอบในพืน้ ที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านมีสามารถนามาประยุกต์ใช้
และปรับใช้กบั หน่วยงานราชการอื่นที่มีลกั ษณะของงาน หน้าที่และภารกิจ ที่มีลกั ษณะที่เหมือนกัน
ได้ และลาดับสุดท้าย เมื่อจบภารกิจในการไปปฏิบตั ิหน้าที่ ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลาแล้วจะทาให้หน้าที่การทางานและชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ
ด้ านเจริญก้ าวหน้ าส่ วนบุคคล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับมอบใน พื้นที่สนามบินนราธิวาส
และในพืน้ ที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านได้รับการพิจารณาคะแนนเพิม่ พิเศษในการสอบ
เลื่อนยศที่สูงขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และลาดับสุดท้ายคือ ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับ
มอบใน พื้นที่สนามบินนราธิวาส และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่าน มีโอกาส
ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับบาเหน็จความชอบ 2 ขั้นในปี ถัดไป
ด้ านงานทีท่ ้ าทาย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ท่านสามารถที่จะลาดตระเวน คุม้ ครองและปกป้องอันตรายให้กบั ครู นักเรี ยนและ
พระภิกษุในพื้นที่รับผิดชอบได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านสามารถปฏิบตั ิงานและ
ตอบสนองภารกิจตามนโยบายที่ได้รับมอบ จนบรรลุวตั ถุประสงค์และ เป้าหมายที่กองทัพเรื อ
กาหนด และลาดับสุดท้าย คือ ท่านสามารถเป็ นครู สอนหนังสือหรื อวิชาชีพในโรงเรี ยนที่ยงั
ขาดแคลนบุคลากรครู หากทางโรงเรี ยนมีการร้องขอจากหน่วยงานของท่านในพื้นที่จงั หวัด
นราธิวาสและในจังหวัดสงขลาได้
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ด้ านค่าตอบแทน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า เมื่อท่านไปไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาแล้วจะทาให้ท่านได้รับ เงินเดือนและค่าตอบแทน ที่เพิม่ มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือ ท่านคิดว่าจากสภาวะเศรษฐกิจและความเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ค่าตอบแทนจากการ
ไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลานั้นควรที่จะมี
การปรับเพิม่ มากขึ้น และลาดับสุดท้าย เมื่อท่านได้รับอันตรายขณะปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาแล้ว ท่านคิดว่า สินไหม เบี้ยประกันภัยต่าง ๆ
ที่ทางราชการกาหนดให้น้ นั มีความเหมาะสมดี
ด้ านการยอมรับนับถือ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านคิดว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่สามารถให้
ความร่ วมมือและสนับสนุนในการปฏิบตั ิงาน เมื่อหน่วยงานของท่านต้องการความร่ วมมือ
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน สามารถ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพืน้ ที่ได้เป็ นอย่างดี และลาดับสุดท้าย คือ
ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิหน้าที่ ท่านจะได้รับความร่ วมมือและอานวยความสะดวกจากประชาชน
ในพื้นที่จงั หวัดนราธิวาสและในจังหวัดสงขลาให้เป็ นอย่างดี
ด้ านความสาเร็จของงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลาได้ทุกสภาวะสถานการณ์ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชาสัง่ การ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือ ท่านสามารถที่จะคุม้ ครองและปกป้องอันตรายให้กบั บุคคลสาคัญที่ผา่ นเข้า-ออก
ในพืน้ ที่สนามบินนราธิวาสและในพืน้ ที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา และลาดับสุดท้าย คือ
ท่านสามารถใช้ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของท่านในการแก้ไขปั ญหาหรื อ
ให้คาแนะนาเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผูบ้ งั คับบัญชาได้
4. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) พบว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ อายุ
ชั้นยศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และการรับรู ้ความเสี่ยง สามารถอธิบายการผันแปรของ
แรงจูงใจของกาลังพล หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา คิดเป็ นร้อยละ 24.6
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เมื่อพิจารณาเป็ นรายตัวแปรอิสระ พบว่า
อายุ ตัวแปรอายุ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
กล่าวคือ เมื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นคงที่แล้ว อายุของกาลังพลที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพล
ชั้นยศ ตัวแปรชั้นยศ ไม่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
กล่าวคือ เมื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นคงที่แล้ว ชั้นยศของกาลังพลที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพล
สถานภาพสมรส ตัวแปรสถานภาพสมรส ไม่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา กล่าวคือ เมื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นคงที่แล้ว สถานภาพ
สมรสของกาลังพลที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของกาลังพล
ระดับการศึกษา ตัวแปรระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา กล่าวคือ เมื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นคงที่แล้ว
ระดับการศึกษาของกาลังพลที่ เปลี่ยนแปลงไป ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของกาลังพล
การรับรู้ ความเสี่ยง ตัวแปรการรับรู ้ความเสี่ยง มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา กล่าวคือ เมื่อควบคุมให้ปัจจัยอื่นคงที่แล้ว การรับรู ้
ความเสี่ยงของกาลังพลที่เปลี่ยนแปลงไป มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของกาลังพล อย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ องแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจหน่ วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งกองทัพเรื อในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ
จังหวัดสงขลา มีวตั ถุประสงค์ คือ 1) เพือ่ ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
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3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา และ 2) เพือ่ ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา ผูว้ จิ ยั สามารถ
นาผลการศึกษามาอภิปรายผล ดังนี้
1. แรงจูงใจในการปฏิบตั ิการของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จากการวิจยั พบว่า
ระดับความคิดเห็นของกาลังพลทีม่ ีต่อการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา โดยรวมในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฟรดเดอร์ริค
เฮอซ์เบอร์ก (Herzberg, 1967) ได้ช้ ีแจงว่าการได้รับปั จจัยจูงใจเพียงตัวใดตัวหนึ่งก็สามารถส่งผลให้
คนที่ทางานมีความพึงพอใจและมีแรงจูงใจที่จะทางานมากขึ้นแต่ถา้ ยิง่ ได้รับมากเท่าใดก็ยงิ่ ทาให้
เป็ นเครื่ องจูงใจให้คนที่ทางานมีความขยัน เกิดความกระตือรื อร้น มุ่งมัน่ ที่จะทางานมากขึ้นเท่านั้น
โดยเฮอร์ซเบอร์กได้เปรี ยบเทียบไว้วา่ ปั จจัยจูงใจเหล่านี้เปรี ยบเสมือนเป็ นเครื่ องปรุ งรสชาติชีวิต
ในการทางาน (Job enrichments) และได้ให้ความเข้าใจว่า แรงจูงใจนั้นมิได้เกิดจากผูบ้ ริ หารโดยตรง
หากแต่เกิดขึ้นจากในตัวของแต่ละคนเอง และปั จจัยจูงใจ (Motivators) นั้นจะสามารถช่วยขจัด
ความไม่พงึ พอใจต่าง ๆ ได้แต่จะไม่สามารถสร้างความพึงพอใจได้ ดังนั้นในกระบวนการจูงใจที่ดี
จึงจาเป็ นต้องมีการดาเนินการในปั จจัยทั้งสองกลุ่มเพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจในระดับสูง ส่งผลให้
การปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีเยีย่ ม และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชัยณรงค์ กาสี (2551)
ศึกษาเรื่ อง ขวัญและกาลังใจของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 35 ที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ขวัญและกาลังใจของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 35
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายได้โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด พบว่า
ด้านความรับผิดชอบ รองลงมา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านนโยบายและการบริ หาร
ด้านความก้าวหน้า ด้านสภาพการทางาน ด้านการปกครองบังคับบัญชา ด้านความมัน่ คง
ในการทางาน ด้านเจริ ญก้าวหน้าส่วนบุคคล ด้านงานที่ทา้ ทาย ด้านค่าตอบแทน ด้านการยอมรับ
นับถือ และด้านความสาเร็จของงาน โดยมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้
ด้ านความรับผิดชอบ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านสามารถเฝ้าตรวจบุคคล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และสิ่งของผิดกฎหมาย
ต้องห้าม นาเข้ามาในพื้นที่สนามบินนราธิวาส และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด รองลงมาคือ ในการปฏิบตั ิงานในการคุม้ ครองครู นักเรี ยนและพระภิกษุในพื้นที่
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3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านจะปฏิบตั ิดว้ ยความเท่าเทียมกันอย่างยุติธรรม ไม่มีการแบ่งแยก
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และเลือกปฏิบตั ิ และลาดับสุดท้าย คือ ในการปฏิบตั ิงานในการคุม้ ครอง
ครู นักเรี ยน และพระภิกษุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านจะปฏิบตั ิให้ดี และเกิด
ความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิระวุธ วะน้ าค้าง (2550) ศึกษาเรื่ อง ขวัญและ
กาลังใจของครอบครัวนายทหารประทวนซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ศึกษากรณี กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ฯ โดยส่วนรวมอยูใ่ นระดับสูง หากพิจารณาแยกย่อย
เป็ นด้าน พบว่า ระดับขวัญด้านความรับผิดชอบอยูใ่ นระดับสูง และสอดคล้องแนวคิดของ
เฟรดเดอร์ริค เฮอซ์เบอร์ก (Herzberg, 1967) ที่กล่าวถึงความรับผิดชอบ คือการได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบงานนั้นในระดับที่เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่ใช่มีตาแหน่ง
แต่ไม่มีงานให้ทา เพราะความรับผิดชอบเป็ นตัวกระตุน้ สาคัญที่ให้คนมีความสานึกต่องานทีไ่ ด้
รับผิดชอบที่สูงและมากขึ้นตามลาดับ
ด้ านความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านมีความเชื่อมัน่ ว่าท่านจะได้แนวคิดและทัศนคติใหม่ ๆ
ในการปฏิบตั ิงาน จากเพือ่ นร่ วมงานและประชาชนในพื้นที่ ของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และลาดับสุดท้ายคือ
ท่านมีความเชื่อมัน่ ในตัวเพือ่ นร่ วมงานที่ท่านจะได้ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ทั้งงานในหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
และงานอื่น ๆ ในหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
ซึ่งสอดคล้องกับ ของเทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540) กล่าวถึง แอลเดอร์เฟอร์
ซึ่งได้เสนอทฤษฎี Existence relateness growth (ERG) ซึ่งอาศัยพื้นฐานมาจากทฤษฎีของมาสโลว์
เกี่ยวกับความต้องการความสัมพันธ์ ความต้องการนี้เป็ นความต้องการในด้านการที่จะมีการสาน
ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น เช่นบุคคลภายครอบครัว เครื อญาติ เพือ่ น หรื อเพือ่ นร่ วมงาน หรื อ
กับบุคคลอื่นที่เราอยากมีความสัมพันธ์อาจจะสวนทางกับความต้องการเพือ่ การดารงชีวติ บางครั้ง
ความพอใจตรงนี้ของเขาจะขึ้นอยูก่ บั การจัดสรรแบ่งส่วนความเท่าเทียมกันมีความเข้าใจ
ที่เหมือนกัน รวมไปถึงอิทธิพลในการปฏิสมั พันธ์ ความสัมพันธ์ต่อกัน และสอดคล้องแนวคิดของ
เฟรดเดอร์ริค เฮอซ์เบอร์ก (Herzberg, 1967) ที่กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal)
หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ทางานร่ วมกัน ไม่วา่ จะเป็ นความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริ หาร
ด้วยกัน (Relation with supervision) ด้วยกัน ระหว่างพนักงานเพือ่ นร่ วมงานในระดับเดียวกัน
(Peer relation) หรื อผูบ้ ริ หารกับผูป้ ฏิบตั ิงาน (Relation with subordination) เนื่องจากสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลที่ทางานร่ วมกันในองค์การมีความสาคัญอย่างมากต่อการสร้างความรู ้สึกของคน
ที่มีต่องาน ต่อผูบ้ ริ หาร และต่อองค์การโดยรวม ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความรู ้สึก
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ที่ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ไม่มีความเชื่อมัน่ ต่อกัน มีแต่ความหวาดระแวงชิงดีชิงเด่นกัน
มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกเกิดขึ้น ย่อมทาให้เกิดบรรยากาศในการทางานที่ไม่ดี มีแต่ความตึงเครี ยด
ความเบื่อหน่าย ย่อมทาให้เกิดความรู ้สึกไม่พงึ พอใจไม่อยากทางานนั้นต่อไป แต่ในทางตรงกันข้าม
ถ้าผูท้ างานในองค์การมีความเชื่อมัน่ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความจริ งใจต่อกันย่อมทาให้เกิด
บรรยากาศในการทางานที่ดี ความร่ วมมือร่ วมใจในการทางานย่อมเกิดขึ้น
ด้ านนโยบายและการบริหาร ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมากที่สุด
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านคิดว่านโยบายในการปฏิบตั ิงานและการบริ หารงานภายในหน่วย
สอดคล้องสถานการณ์และการแก้ไขปั ญหาความไม่สงบในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และลาดับสุดท้าย ท่านมีความเข้าใจและรับทราบ
เหตุผลในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กมล สดมณี (2551) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของทหารในสังกัด กองพลทหารราบที่ 2
กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ พบว่า ปั จจัยด้านนโยบายและการบริ หารงาน มีค่าสัมประสิทธิ์
สูงสุดคือ 0.34 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบตั ิหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ นั มีความต้องการ
ความชัดเจนในเรื่ องแนวทางการทางานและการปฏิบตั ิของผูบ้ งั คับบัญชาที่มีต่อตนเองเพือ่ ให้
การดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนาไปปฏิบตั ิ และสอดคล้องแนวคิดของ
เฟรดเดอร์ริค เฮอซ์เบอร์ก (Herzberg, 1967) ที่กล่าวถึง นโยบายและการบริ หารองค์การ (Company
policy and administration) การบริ หารในองค์การต้องมีนโยบายและแนวทางในการดาเนินการ
ที่ชดั เจน เช่น การกาหนดทิศทางในการพัฒนาองค์การที่มีการกาหนดนโยบายและแนวทางที่ชดั เจน
มีการแจ้งประกาศแผนงานขององค์การตามนโยบายและแนวทางที่จะดาเนินการให้ทุกคนได้รับรู ้
และมีการชี้แจงให้ทุกคนได้เข้าใจอย่างทัว่ ถึงเพือ่ ให้รับทราบเตรี ยมพร้อมที่จะปรับตัวรองรับกับ
สภาพงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ด้ านความก้าวหน้ า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบของ
จังหวัดสงขลา จะทาให้ท่านได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การทางานของท่านมากกว่าคนที่อยูใ่ น
ณ ที่ต้งั ปกติ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน พื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น และลาดับสุดท้าย คือ ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน พื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลา จะทาให้ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนยศที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของเทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540) กล่าวถึง แอลเดอร์เฟอร์ ซึ่งได้เสนอทฤษฎี
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Existence relateness growth (ERG) คือความต้องการความเจริ ญก้าวหน้า (Growth needs)
ความต้องการนี้เกิดจากการที่บุคคลเข้ามามีส่วนร่ วมในสังคมต่าง ๆ ของเขา เช่น ครอบครัว
เพือ่ นร่ วมงาน และกิจกรรมด้านต่าง ๆ มีความพึงพอใจในการที่จะเผชิญปั ญหาในสภาพสังคม หรื อ
สภาพแวดล้อมที่ได้ทาให้เขาได้ใช้ความสามารถที่มีอยูอ่ ย่างเต็มที่ หรื อได้พฒั นาศักยภาพ
ความสามารถของตนเองให้เพิม่ มากขึ้น นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับแนวคิดของ
เฟรดเดอร์ริค เฮอซ์เบอร์ก (Herzberg, 1967) ที่กล่าวถึง ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง
ความก้าวหน้าในการทางาน เช่น การได้รับการเลื่อนยศ หรื อการเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
อันเนื่องมาจากมีความรู ้ ความสามารถ ที่เหมาะสม และสามารถมีความรับผิดชอบมากขึ้นได้
ในการได้รับตาแหน่งที่สูงขึ้น ทาให้คนที่ทางานมีความพึงพอใจและเกิดแรงจูงใจในการทางาน
มากขึ้น
ด้ านสภาพการทางาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านสามารถปรับสภาพการทางานของท่านให้เข้ากับภารกิจหน้าที่
ที่ได้รับมอบและเพือ่ นร่ วมงาน ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
ได้เป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทางานและ
ในสิ่งอานวยความสะดวกภายในหน่วยในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่จงั หวัดสงขลา
ที่มีความแตกต่างจากสภาพการทางานในที่ต้งั ปกติได้ และลาดับสุดท้าย ท่านสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพการทางาน ตามภูมิประเทศทั้งวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และศาสนาได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฟรดเดอร์ริค เฮอซ์เบอร์ก (Herzberg, 1967)
ที่กล่าวถึง สภาพการทางาน (Working conditions) สภาพแวดล้อมในการทางาน เช่น สถานที่ทางาน
แสงสว่าง การถ่ายเทอากาศ ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัย
ในการทางาน ฯลฯ ถ้าในการทางานมีสภาพแวดล้อมการทางานที่เต็มไปด้วยความแออัด อากาศ
ร้อนอบอ้าว ไม่มีอุปกรณ์เครื่ องใช้ที่อานวยความสะดวกในการทางานอย่างเพียงพอย่อมทาให้คน
มีความรู ้สึกไม่พอใจต่อการทางานได้
ด้ านการปกครองบังคับบัญชา ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชาสามารถให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์
แก่ตวั ท่านได้เสมอในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่พ้นื ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่า ผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่ วมงาน สามารถยอมรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการตัดสินใจของท่าน ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่พ้นื ที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา และลาดับสุดท้าย ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชา
จะมอบหมายงานอย่างยุติธรรม และเท่าเทียมกันได้อย่างทัว่ ถึงทุกระดับทุกชั้นยศ ในพื้นที่
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3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฟรดเดอร์ริค เฮอซ์เบอร์ก
(Herzberg, 1967) ที่กล่าวถึง การปกครองบังคับบัญชา (Supervision) วิธีการสัง่ การบังคับบัญชา
การตัดสินใจ การกากับควบคุมของผูบ้ ริ หาร เช่น ถ้าผูบ้ ริ หารนิยมใช้วธิ ีการรวบอานาจการตัดสินใจ
ทุกทุกอย่างไว้ที่ตนเองหมดทุกเรื่ อง ไม่เปิ ดโอกาสให้ผอู ้ ื่นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
ร่ วมคิดร่ วมตัดสินใจด้วยเลยไม่เคยยอมรับความคิดเห็นจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่มีความรับผิดชอบ
เมื่อเกิดความผิดพลาดในการทางานจะโยนความผิดให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา กรณี เช่นนี้จะทาให้
คนที่ทางานเกิดความไม่พอใจขึ้นได้ ดังนั้นผูบ้ งั คับบัญชาที่เป็ นผูน้ าที่ดี ต้องวางตัวเป็ น
เพือ่ นร่ วมงานทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษาหารื อให้แก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา ไม่ใช่วางตัวเป็ นเจ้านาย
ที่คอยใช้อานาจข่มขู่ บังคับ ลงโทษ แต่ควรเปิ ดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ความคับข้องใจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เต็มที่ ย่อมส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน และทาให้
ความไม่พอใจต่อการทางานไม่เกิดขึ้น
ด้ านความมั่นคงในการทางาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับมอบใน พื้นที่สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านมีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์เพิม่
มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับมอบใน พื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านมีสามารถนามาประยุกต์ใช้
และปรับใช้กบั หน่วยงานราชการอื่นที่มีลกั ษณะของงาน หน้าที่และภารกิจ ที่มีลกั ษณะที่เหมือนกัน
ได้ และลาดับสุดท้าย เมื่อจบภารกิจในการไปปฏิบตั ิหน้าที่ ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลาแล้วจะทาให้หน้าที่การทางานและชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ เฟรดเดอร์ริค เฮอซ์เบอร์ก (Herzberg, 1967) ที่กล่าวถึง ความมัน่ คงในการทางาน
(Job security) มาตรการที่ทาให้ทุกคนเกิดความรู ้สึกมัน่ คงในงานที่ทาคือมีความมัน่ ใจว่าตราบใดที่
มีความรู ้ความสามารถที่จะทางานได้และต้องการทางานนั้นต่อไป เขาสามารถที่จะทางานนั้น
ได้ต่อไป จะไม่ถูกสับเปลี่ยนโยกย้าย กลัน่ แกล้งจากผูบ้ งั คับบัญชา ถ้าคนที่ทางานมีความรู ้สึกมัน่ คง
ในงานความรู ้สึกไม่พอใจที่จะทางานย่อมไม่เกิดขึ้น
ด้ านเจริญก้ าวหน้ าส่ วนบุคคล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับมอบใน พื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านได้รับการพิจารณาคะแนนเพิม่ พิเศษ
ในการสอบเลื่อนยศที่สูงขึ้นเป็ นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือลาดับสุดท้าย
ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับมอบใน พื้นที่สนามบินนราธิวาส และในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาจะทาให้ท่าน มีโอกาสได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับบาเหน็จความชอบ
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2 ขั้นในปี ถัดไป ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เฟรดเดอร์ริค เฮอซ์เบอร์ก (Herzberg, 1967)
ที่กล่าวถึง ความเจริ ญก้าวหน้าส่วนบุคคล (Personal progress) การมีคุณภาพชีวติ มีฐานะ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ ทั้งนี้เนื่องมาจาก ทุกคนต้องการมีชีวติ ส่วนตัว ดังนั้นเมื่อคนทางานมาสักระยะ
หนึ่งแล้วได้รับความสาเร็จในตาแหน่งหน้าที่ ก็ยอ่ มต้องการที่จะมีฐานะมีความเป็ นอยูท่ ี่ดียงิ่ ขึ้น เช่น
อยากมีรถ มีบา้ น มีที่ดิน และมีฐานะทางการเงินที่ดีข้ นึ
ด้ านงานทีท่ ้ าทาย พบว่า ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านสามารถที่จะลาดตระเวน คุม้ ครองและปกป้องอันตรายให้กบั ครู
นักเรี ยนและพระภิกษุในพื้นที่รับผิดชอบได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านสามารถ
ปฏิบตั ิงานและตอบสนองภารกิจตามนโยบายที่ได้รับมอบ จนบรรลุวตั ถุประสงค์และ เป้าหมาย
ที่กองทัพเรื อกาหนด และลาดับสุดท้าย คือ ท่านสามารถเป็ นครู สอนหนังสือหรื อวิชาชีพ
ในโรงเรี ยนที่ยงั ขาดแคลนบุคลากรครู หากทางโรงเรี ยนมีการร้องขอจากหน่วยงานของท่าน
ในพื้นที่จงั หวัดนราธิวาสและในจังหวัดสงขลาได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (เทพนม เมืองแมน
และสวิง สุวรรณ, 2540) กล่าวว่า งานที่มีลกั ษณะท้าทายความสามารถนั้นมีคนจานวนมากทีถ่ ูกจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะท้าทายความสามารถ ความน่าเบื่อหน่ายของงานทาให้เกิดความเก็บกด
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน ในการจูงใจให้คนปฏิบตั ิงานให้เต็มความสามารถของเขานั้น ผูบ้ ริ หาร
ควรให้งานที่เขาจะทามีลกั ษณะที่ทา้ ทายความสามารถให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่จะต้องคานึง
ไว้อยูเ่ สมอว่างานที่ลกั ษณะท้าทายต่อบุคคลหนึ่งนั้น อาจจะไม่เป็ นสิ่งที่ทา้ ทายความสามารถของ
อีกบุคคลหนึ่งก็เป็ นได้ และเนื่องจากว่าคนเรามีความสามารถที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควร
ที่จะต้องพิจารณาถึงความสามารถ ความถนัด ทักษะ และการศึกษาในการที่จะปฏิบตั ิงานตามทีไ่ ด้
มอบหมายงานให้ทาด้วย และสอดคล้องกับแนวคิดของ เฟรดเดอร์ริค เฮอซ์เบอร์ก (Herzberg,
1967) ที่กล่าวถึง งานที่ทา้ ทาย (Challenging work) ลักษณะพิเศษเฉพาะของงานนั้น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายหรื อที่อยูไ่ หนอานาจตามตาแหน่ง เป็ นงานที่ผไู ้ ด้รับมอบเกิดความภูมิใจที่ได้ทาทาให้มี
ความพึงพอใจและมีแรงจูงใจที่จะทางานนั้นอย่างเต็มที่
ด้ านค่าตอบแทน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า เมื่อท่านไปไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาแล้วจะทาให้ท่านได้รับ เงินเดือนและค่าตอบแทน ที่เพิม่ มากขึ้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือ ท่านคิดว่าจากสภาวะเศรษฐกิจและความเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ค่าตอบแทนจากการไป
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลานั้นควรที่จะมี
การปรับเพิม่ มากขึ้น และลาดับสุดท้าย เมื่อท่านได้รับอันตรายขณะปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาแล้ว ท่านคิดว่า สินไหม เบี้ยประกันภัยต่าง ๆ ที่
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ทางราชการกาหนดให้น้ นั มีความเหมาะสมดี สอดคล้องกับแนวคิดของ ยงยุทธ เกษสาคร (2541)
กล่าวว่าการได้รับรางวัลตอบแทนที่ชอบ (Perceived valence of outcome) เป็ นความต้องการภายใน
บุคคลของแต่ละคนว่าชอบหรื อมีคา่ นิยม ในรางวัลหรื อผลตอบแทน ความชอบนี้ไม่ได้เกิดจาก
รางวัลที่ได้ แต่เกิดจากปั จจัยภายในตัวบุคคล จึงมีความแตกต่างกันไปตามแต่บุคคล บางคนชอบ
ทางานบางอย่างเพราะเงินเดือนดี เพราะประเมินค่าของรางวัลตอบแทนที่เป็ นเงินเอาไว้สูง บางคน
ชอบทางานที่ทา้ ทาย มีความรับผิดชอบสูง เพราะมีค่านิยมสูงเกี่ยวกับรางวัลตอบแทน
ที่เป็ นผลสาเร็จ และสอดคล้องกับแนวคิดของ เฟรดเดอร์ริค เฮอซ์เบอร์ก (Herzberg, 1967)
ที่กล่าวถึง ค่าตอบแทน (Pay) ซึ่งหมายถึง ค่าจ้าง สวัสดิการ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ เช่น
โบนัส สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ถ้าผูท้ ี่ทางานอยูใ่ นองค์การ ได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับ
งานที่ทา มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น อาหารกลางวัน ชุดทางาน รถรับส่ง ฯลฯ มีการปรับค่าจ้าง
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็ นธรรม ย่อมทาให้คนไม่เกิดความไม่พอใจในการทางาน
ด้ านการยอมรับนับถือ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
เมื่อพิจาณารายข้อ พบว่า ท่านคิดว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่สามารถ
ให้ความร่ วมมือและสนับสนุนในการปฏิบตั ิงาน เมื่อหน่วยงานของท่านต้องการความร่ วมมือ
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน สามารถ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ได้เป็ นอย่างดี และลาดับสุดท้าย
คือ ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิหน้าที่ ท่านจะได้รับความร่ วมมือและอานวยความสะดวกจากประชาชน
ในพื้นที่จงั หวัดนราธิวาสและในจังหวัดสงขลาให้เป็ นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
เฟรดเดอร์ริค เฮอซ์เบอร์ก (Herzberg, 1967) ที่กล่าวถึง การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง
การได้รับการยอมรับจากทุกคน ทุกระดับในองค์การ ในงานที่ทา ในความรู ้ความสามารถ ว่า
เป็ นผูม้ ีความรู ้ความสามารถในการทางาน เช่น ผูบ้ งั คับบัญชาให้การยอมรับ ยกย่อง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาที่ทางานสาเร็ จมีผลงานที่ดีเด่น จนได้รับรางวัลและประกาศคาชมเชยในความรู ้
ความสามารถ
ด้ านความสาเร็จของงาน ในภาพรวมอยูใ่ นระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานมาก
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลาได้ทุกสภาวะสถานการณ์ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชาสัง่ การ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมาคือ ท่านสามารถที่จะคุม้ ครองและปกป้องอันตรายให้กบั บุคคลสาคัญที่ผา่ นเข้า-ออก
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา และลาดับสุดท้าย คือ
ท่านสามารถใช้ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ของท่านในการแก้ไขปั ญหาหรื อ
ให้คาแนะนาเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผูบ้ งั คับบัญชาได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
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เฟรดเดอร์ริค เฮอซ์เบอร์ก (Herzberg, 1967) ที่กล่าวถึง ความสาเร็จของงาน (Achievement in work)
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่ จนประสบความสาเร็จในการทางานเป็ นไป
ตามเป้าหมายเป็ นอย่างดี และเห็นความสาคัญในการที่ทางานนั้นได้สาเร็จจึงมีความภูมิใจ
ในความสาเร็จในงานนั้นและเกิดความรู ้สึกที่ดีต่องาน มีขวัญและกาลังใจและมุ่งมัน่ ที่จะทางาน
ให้ดีที่สุด
2. วิเคราะห์ผลปั จจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
จาแนกตามอายุ ชั้นยศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตาแหน่ง/ ขั้นเงินเดือน และการรับรู ้
ความเสี่ยง ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
อายุ พบว่า ไม่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ซึ่งสอด คล้องกับงานวิจยั ของ ชัยณรงค์ กาสี (2551) ศึกษาเรื่ อง ขวัญและกาลังใจของกาลังพล
หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 35 ที่ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า อายุ
ที่แตกต่างกันมีขวัญและกาลังใจไม่แตกต่างกันทีร่ ะดับนัยสาคัญ สรุ ปคือ อายุของกาลังพลที่จะ
ไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ นั ไม่มีผลต่อการไปปฏิบตั ิงานเนื่องจากอายุ
ที่แตกต่างกัน แรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกัน
ชั้นยศ พบว่า ไม่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สหพล ไกรฤกษ์ (2555) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจในการทางานของกาลัง
พลกองการศึกษาโรงเรี ยนทหารปื นใหญ่ศูนย์การทหารปื นใหญ่ จังหวัดลพบุรี พบว่า
เพือ่ เปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการทางานของกาลังพลกองการศึกษาโรงเรี ยนทหารปื นใหญ่
จังหวัดลพบุรี ที่มีลกั ษณะส่วนบุคคลต่างกันมีแรงจูงใจในการทางานไม่แตกต่างกัน สรุ ปคือ
อายุของกาลังพลที่จะไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ นั ไม่มีผลต่อการ
ไปปฏิบตั ิงานเนื่องจากอายุที่แตกต่างกัน แรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา
ไม่แตกต่างกัน สรุ ปคือชั้นยศของกาลังพลที่จะไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
นั้นไม่มีผลต่อการไปปฏิบตั ิงานเนื่องจากชั้นยศที่แตกต่างกัน แรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
จังหวัดสงขลาไม่แตกต่างกัน
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สถานภาพสมรส พบว่า ไม่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิรัตน์ ทากุดเรื อ (2552) ศึกษาเรื่ อง แรงจูงใจของ
พลทหารใหม่ นาวิกโยธิน กองทัพเรื อ ที่มีผลต่อการสมัครใจในการบรรจุเข้าประจาการในหน่วย
ที่ปฏิบตั ิงานในพื้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า สถานภาพการสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กบั
การสมัครใจบรรจุเข้าประจาการในหน่วยปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุ ปคือ
สถานภาพสมรสของกาลังพลที่จะไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ นั ไม่มีผล
ต่อการไปปฏิบตั ิงานเนื่องจากสถานภาพที่แตกต่างกัน แรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
จังหวัดสงขลาไม่แตกต่างกัน
ระดับการศึกษา พบว่า ไม่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วลิต โรจนภักดี (2545) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจ
ในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ พบว่า ระดับการศึกษา คือปั จจัย
ที่ไม่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ สรุ ปคือ
ระดับการศึกษาของกาลังพลที่จะไปปฏิบตั ิหน้าทีใ่ นพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ นั ไม่มีผลต่อ
การไปปฏิบตั ิงานเนื่องจากระดับการศึกษาที่แตกต่างกันแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
จังหวัดสงขลา ไม่แตกต่างกัน
การรับรู้ ความเสี่ยง ตัวแปรการรับรู ้ความเสี่ยงมีอิทธิพลต่อแรงจูงใจของกาลังพล
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชนิตว์สรณ์ ตรี วทิยาภูมิ (2551) ปั จจัยสาคัญที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจของ
บุคคลก็คอื ระดับของความเสี่ยง ในการทางานสามารถรับรู ้ได้ ความเสี่ยง คือ ความไม่แน่นอน
จากปั จจัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อตัวบุคคลนั้นตัดสินใจทางานใด ๆ บุคคลนั้นจะสามารถป้องกัน
ความเสี่ยง โดยอาศัยประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานนั้น ๆ มาทาการช่วยในการวิเคราะห์
ค่าของการทางาน แต่เนื่องจากว่าในความเป็ นจริ งบุคคลนั้นก็ยอ่ มจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
การทางานเสี่ยงนั้นน้อยมากหรื ออาจไม่มีเลยก็ได้ สรุ ปคือการรับรู ้ความเสี่ยงของกาลังพลที่จะไป
ปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ นั อาจมีผลต่อการไปปฏิบตั ิงาน เนื่องจากการรับรู ้
ความเสี่ยงนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากประสบการณ์และปั จจัยต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมในขณะที่เรา
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ปฏิบตั ิงาน ความเสี่ยงจึงมีผลต่อแรงแรงจูงใจของกาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาพบว่า ระดับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดสงขลา พบว่า ด้านความสาเร็จของงาน พบว่า กาลังพลมีระดับ
แรงจูงใจการปฏิบตั ิงานของกาลังพลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดสงขลา มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับด้านอื่น ๆ และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ท่านสามารถใช้ความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์ของท่านในการแก้ไขปั ญหาหรื อให้คาแนะนาเป็ นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผูบ้ งั คับบัญชาได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
และจังหวัดสงขลา พบว่า การรับรู ้ความเสี่ยงมีผลต่อแรงจูงใจของกาลังพลในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดสงขลา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .01 ดังนั้นผูว้ จิ ยั สามารถกาหนด
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิการ ดังนี้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ควรจัดหางบประมาณ
สนับสนุนหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานและหน้าที่ของกาลังพลเพิม่ เติม เพือ่ ให้
กาลังพลที่ไปปฏิบตั กิ ารในหน่วยเฉพาะกิจของหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ได้เรี ยนรู ้เพิม่ เติม เพิม่ ความชานาญ
เพิม่ พูนทักษะในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่จริ งตามที่ได้รับมอบหมาย เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานของ
กาลังพลหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา สามารถปฏิบตั ิงาน บรรลุภารกิจตามที่ได้รับมอบ เป็ นตามวัตถุประสงค์ และ
นโยบายของกองทัพเรื อ
2. หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ควรจะจัดหาวิทยากรหรื อ
กาลังพลที่เคยไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา
ที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ความรู ้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานที่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา เพือ่ เป็ นการเพิม่ พูนความรู ้ ทักษะ ยุทธวิธีและรวมถึง
ปรับทัศนคติในการปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ จากผูท้ ี่มีประสบการณ์โดยตรง จะทาให้กาลังพลที่ไป
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่จริ ง เข้าใจถึงภาพสถานการณ์ในพื้นที่และในปั จจุบนั ว่า สถานการณ์ในพื้นที่
เกิดปั ญหาความรุ นแรง ความขัดแย้ง และมีความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงานอย่างไร รวมไปถึง
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การปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ของหน่วยปฏิบตั ิการ
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ในอนาคต เพือ่ สร้างความสามัคคีในการปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ในอนาคต
3. หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ควรจะจัดหาหลักประกัน
ชีวติ และประกันสุขภาพให้กบั กาลังพลที่ไปปฏิบตั ิงานในหน่วยปฏิบตั ิการหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
เพือ่ เป็ นหลักประกันและสร้างความเชื่อมัน่ เป็ นขวัญและกาลังใจให้กบั กาลังพลในขณะไปปฏิบตั ิ
หน้าที่ในพื้นที่ดงั กล่าว
ข้ อเสนอแนะในการปฏิบัติ
1. หน่วยปฏิบตั ิการหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ควรจะจัดให้กาลังพลในหน่วยได้เข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเพิม่ เติม เพือ่ ให้กาลังพลที่ไปปฏิบตั ิงานในหน่วยเฉพาะกิจ
ของหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา มีความรู ้ ความชานาญ เพิม่ พูนทักษะในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพือ่ ให้การปฏิบตั ิงานของกาลังพล ฯ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา บรรลุภารกิจที่ได้รับมอบ เป็ นตามวัตถุประสงค์และนโยบายของกองทัพเรื อ
2. หน่วยปฏิบตั ิการหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่งในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ควรจะจัดหาวิทยากรที่เคยไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา ที่มีความรู ้ มีประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้ความรู ้
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานที่เคยไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และจังหวัดสงขลา เพือ่ เป็ นการเพิม่ พูนความรู ้ ทักษะ และรวมถึงยุทธวิธีในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ รวมไปถึงกาลังพลที่ไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่จริ ง จะได้รับทราบถึงสถานการณ์พ้นื ที่ใน
ปั จจุบนั ว่ามีปัญหาความรุ นแรง ความขัดแย้ง และมีความเสี่ยงในการปฏิบตั ิงาน อย่างไร รวมไปถึง
การปฏิบตั ิงานร่ วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ เพือ่ สร้างความสามัคคีในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพือ่ ที่จะให้เกิดความเชื่อมัน่
ในการปฏิบตั ิงานของหน่วยต่อไป
3. หน่วยปฏิบตั ิการควรจะจัดหาหลักประกันชีวิตและประกันสุขภาพที่คมุ ้ ครองและ
ครอบคลุมให้กบั กาลังพลที่ไปปฏิบตั ิงานในหน่วยปฏิบตั ิการหน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและ
รักษาฝั่งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังวัดสงขลา ซึ่งเป็ นหลักประกันที่ตน้ ทุนต่า
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แต่คุม้ ครองสูง เพือ่ เป็ นหลักประกันและสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั กาลังพลในขณะไปปฏิบตั ิหน้าที่
ในพื้นที่ดงั กล่าว
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ หากต้องการข้อมูลเชิงลึก ควรศึกษาวิจยั
เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์บุคคลที่ตอ้ งการศึกษาโดยละเอียดทุกด้านในลักษณะเจาะลึก
(In-depth interview) การสนทนากลุ่ม (Focus group) เป็ นต้น เพือ่ นามาใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเชิงเหตุผล
ที่รอบด้าน ไม่ได้มุ่งเก็บเป็ นตัวเลขมาทาการวิเคราะห์
2. ศึกษาเปรี ยบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานระหว่าง ก) กาลังพลที่เคยไปปฏิบตั ิงาน
มาแล้ว และ ข) ผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นปั จจุบนั รวมไปถึง ค) ผูท้ ี่กาลังจะไปปฏิบตั ิหน้าที่ในวาระ
ผลัดเปลี่ยนต่อไปในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา เป็ นต้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานตามทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (1966)
แนวคิด/ทฤษฎี
ด้ าน
ประเด็น
แนวคิดทฤษฎี 1. ด้านความสาเร็จ การทางานเป็ นไป
2 ปั จจัย ของ
ของงาน
ตามเป้าหมาย
เฟรดเดอร์ริค
เฮอร์เบอร์ก

ข้ อคาถาม
1. ท่านสามารถปฏิบตั ิภารกิจ
ในการเฝ้าตรวจการณ์และรักษา
พืน้ ที่รับผิดชอบในพืน้ ที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา
2. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
จังหวัดสงขลาได้ทุกสภาวะ
สถานการณ์ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชา
สัง่ การ
3. ท่านสามารถที่จะคุม้ ครอง
บุคคลสาคัญที่ผา่ น เข้า-ออก
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาส และ
ในพื้นที่จงั หวัดสงขลา
4. ท่านสามารถปกป้องสถานที่
หน่วยงานราชการ และสถานที่
สาคัญอื่น ๆ ในพืน้ ที่ได้
5. ท่านสามารถใช้ความรู ้
ประสบการณ์การของท่าน
ในการแก้ไขปั ญหา หรื อ
ให้คาแนะนาแก่ผคู ้ บั บัญชาได้
6. ท่านสามารถตัดสินใจแก้ไข
ปั ญหาหากเกิดกรณี ฉุกเฉิน หรื อ
หากเกิดเหตุการณ์เฉพาะ
ที่ตอ้ งตัดสินใจทันทีได้
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แนวคิด/ทฤษฎี
ด้ าน
แนวคิดทฤษฎี 2. การยอมรับ
2 ปั จจัย ของ
นับถือ
เฟรดเดอร์ริค
เฮอร์เบอร์ก (ต่อ)

ประเด็น
การได้รับ
การยอมรับจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา
เพือ่ นร่ วมงาน
และประชาชน

ข้ อคาถาม
7. ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิหน้าที่
ท่านจะได้รับความร่ วมมือและ
อานวยความสะดวกจากประชาชน
ในพื้นที่จงั หวัดนราธิวาส และ
ในจังหวัดสงขลาให้เป็ นอย่างดี
8. ท่านคิดว่า ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาสและในจังหวัด
สงขลา มีความเชื่อมัน่ ในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของหน่วยงานท่านเสมอ
9. ผูบ้ งั คับ บัญชา เพือ่ นร่ วมงาน
ในหน่วยงานของท่าน
มีความเชื่อมัน่ และยอมรับ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของท่าน
10. ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิหน้าที่
ของหน่วยงานของท่าน สามารถ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับหน่วยงาน
ภาครักและภาคเอกชนในพื้นทีไ่ ด้
11. ท่านคิดว่าหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในพื้นที่สามารถ
ให้ความร่ วมมือและสนับสนุน
ในการปฏิบตั ิเมื่อหน่วยงาน
ของท่านร้องขอ
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แนวคิด/ทฤษฎี
ด้ าน
แนวคิดทฤษฎี 3. งานที่ทา้ ทาย
2 ปั จจัย ของ
เฟรดเดอร์ริค
เฮอร์เบอร์ก (ต่อ)

ประเด็น
งานในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย
ในลักษณะท้าทาย
ความรู ้
ความสามารถ
และความถนัด

ข้ อคาถาม
12. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานและ
ตอบสนองภารกิจและจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ที่กองทัพเรื อกาหนด
13. ท่านสามารถที่จะลาด ตระเวน
คุม้ ครองและปกป้องอันตรายให้กบั
ครู นักเรี ยนและพระภิกษุในพื้นที่
รับผิดชอบได้
14. ท่านสามารถที่จะเข้าไปตรวจ
ค้นบุคคลและรถที่ตอ้ งสงสัย
เมื่อได้รับการแจ้งจากพลเมืองดี
ในพื้นที่ได้
15. ท่านสามารถที่จะขัดขวาง
ป้องปรามการกระทาความผิด และ
ผูท้ ี่ไม่หวังดีที่จะพยายามก่อ
ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัด
นราธิวาสและในจังหวัดสงขลาได้
16. ท่านสามารถเป็ นครู ผชู ้ ่วยสอน
หนังสือหรื อสอนวิชาชีพใน
โรงเรี ยนที่ขาดแคลนบุคลากรครู
เมื่อทางโรงเรี ยนมีการร้องขอ
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แนวคิด/ทฤษฎี
ด้ าน
แนวคิดทฤษฎี 4. ความรับผิดชอบ
2 ปั จจัย ของ
เฟรดเดอร์ริค
เฮอร์เบอร์ก (ต่อ)

ประเด็น
การทางานตามที่
ได้รับมอบหมาย
และสัง่ การจาก
หน่วยเหนือ

ข้ อคาถาม
17. ท่านสามารถปฏิบตั ิงาน
ในการตั้งจุดสกัด จุดตรวจค้น
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาส และ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
18. ท่านสามารถเฝ้าตรวจบุคคล
อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และสิ่งของ
ต้องห้ามนาเข้ามาในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่จงั หวัด
สงขลา
19. ในการปฏิบตั ิงาน
ในการคุม้ ครองครู นักเรี ยนและ
พระภิกษุในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ท่านจะปฏิบตั ิให้ดี
และเกิดความปลอดภัยสูงสุด
20. ในการปฏิบตั ิงาน
ในการคุม้ ครองครู นักเรี ยนและ
พระภิกษุในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ท่านจะปฏิบตั ิดว้ ย
ความเท่าเทียมอย่างยุติธรรม
ไม่มีการแบ่งแยกและเลือกปฏิบตั ิ
21. ในการลาดตระเวนตรวจการณ์
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาส และ
ในจังหวัดสงขลา ท่านจะปฏิบตั ิ
อย่างระมัดระวังและรอบคอบที่สุด
เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคน
ในชุดลาดตระเวนของท่าน
ปลอดภัย
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แนวคิด/ทฤษฎี
ด้ าน
แนวคิดทฤษฎี 5. ความก้าวหน้า
2 ปั จจัย ของ
เฟรดเดอร์ริค
เฮอร์เบอร์ก (ต่อ)

ประเด็น
โอกาสในการ
เติบโตในหน้าที่
การงาน การได้รับ
การปรับเลื่อนยศ
หรื อตาแหน่ง
ที่ดีกว่าเดิม

ข้ อคาถาม
22. ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและ
จังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านได้รับ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การทางาน
มากกว่าคนที่อยูใ่ นที่ต้งั ปกติ
23. ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่
พื้นที่สนามบินนราธิวาส และ
ในจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านได้
รับการพิจารณาเลื่อนยศที่สูงขึ้น
24. ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่
ในพืน้ ที่สนามบินนราธิวาส และ
ในจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่าน
ได้รับการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง
ที่สูงขึ้น
6. ความเจริ ญ
ได้รับโอกาส
25. ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่
ก้าวหน้าส่วนบุคคล ให้ใช้ความรู ้
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาส และ
ความสามารถของ ในจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่าน
ตนในการเลื่อนขั้น มีโอกาสได้รับการพิจารณาเสนอ
เลื่อนตาแหน่ง
ชื่อให้ได้รับบาเหน็จความชอบ
และการได้
26. ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่
ประสบการณ์
ในการได้รับมอบในพื้นที่สนามบิน
ในการทางาน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านได้รับ
การพิจารณาคะแนนเพิม่ พิเศษ
ในการสอบเลื่อนยศที่สูงขึ้น
เป็ นอันดับแรก
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แนวคิด/ทฤษฎี
ด้ าน
แนวคิดทฤษฎี 7. ความสัมพันธ์
2 ปั จจัย ของ
ระหว่างบุคคล
เฟรดเดอร์ริค
เฮอร์เบอร์ก (ต่อ)

8. การปกครอง
บังคับบัญชา

ประเด็น
สัมพันธ์ภาพอันดี
กับบุคคลอื่น
ภายในหน่วยงาน
สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและให้
ความร่ วมมือ
ระหว่างกันทั้งใน
หน้าที่และต่าง
หน้าที่กนั
การปฏิบตั ิของ
ผูบ้ งั คับบัญชา
ที่มีต่อ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ด้วยเหตุผลและ
ความยุติธรรม
รวมถึงการยอมรับ
ในการปฏิบตั ิงาน
คาแนะนา และ
ให้คาปรึ กษา

ข้ อคาถาม
27. ท่านมีความเชื่อมัน่ ในตัวเพือ่ น
ร่ วมงานที่ท่านจะได้ปฏิบตั ิงาน
ร่ วมกัน ทั้งงานในหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
และงานกิจกรรมอื่น ๆ
28. ท่านมีความเชื่อมัน่ ว่า
ท่านจะได้ประสบการณ์ แนวคิด
และทัศนคติใหม่ ๆ จากเพือ่ น
ร่ วมงาน และประชาชนในพื้นที่
29. ท่านคิดว่า ผูบ้ งั คับบัญชาและ
เพือ่ นร่ วมงาน สามารถยอมรับฟัง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ
การตัดสินใจของท่าน
ในการปฏิบตั ิงาน
30. ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชา
สามารถให้คาแนะนาที่เป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงานของ
ท่านได้เสมอ
31. ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชา
จะมอบหมายงานอย่างยุติธรรมและ
ทัว่ ถึงในทุกระดับชั้นยศ
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แนวคิด/ทฤษฎี
ด้ าน
แนวคิดทฤษฎี 9. นโยบายและ
2 ปั จจัย ของ
การบริ หาร
เฟรดเดอร์ริค
เฮอร์เบอร์ก (ต่อ)

10. สภาพการ
ทางาน

ประเด็น
ความชัดเจน
ของนโยบาย
ในการบริ หารงาน
ภายในหน่วยงาน

สภาพแวดล้อม
ในการทางาน
สิ่งอานวย
ความสะดวก
ที่ส่งผลต่อ
การปฏิบตั ิงาน

ข้ อคาถาม
32. ท่านมีความเข้าใจและรับทราบ
เหตุผลในการไปปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาส และ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
33. ท่านคิดว่านโยบาย
ในการปฏิบตั ิงาน และ
การบริ หารงานภายในหน่ วย
สอดคล้องสถานการณ์ และ
การแก้ไขปั ญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาส และ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
34. ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพการทางาน ตามภูมิประเทศ
ทั้งวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศาสนาได้
35. ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพการทางานและในสิ่งอานวย
ความสะดวกภายในหน่วยในพื้นที่
หน่วยงานที่ท่านไปปฏิบตั ิงานได้
36. ท่านคิดว่าหน่วยงานที่ท่าน
ไปปฏิบตั ิงาน จะมีการปรับปรุ ง
สภาพการทางานและสิ่งอานวย
ความสะดวกให้ดีข้ นึ ตาม
งบประมาณที่ได้รับทุก ๆ ปี ต่อไป
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แนวคิด/ทฤษฎี
ด้ าน
แนวคิดทฤษฎี 11. ความมัน่ คง
2 ปั จจัย ของ
ในการทางาน
เฟรดเดอร์ริค
เฮอร์เบอร์ก (ต่อ)

ประเด็น
ข้ อคาถาม
ความแน่นอน
37. ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่
ความมัน่ คง
ในการได้รับมอบใน พื้นที่
ในตาแหน่งหน้าที่ สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลา จะทาให้
ท่านมีความรู ้ ความสามารถและ
ประสบการณ์เพิม่ มากขึ้น
38. ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่
ในการได้รับมอบในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านสามารถ
นามาประยุกต์และปรับใช้กบั
หน่วยงานราชการอื่นที่มีลกั ษณะ
ของงาน หน้าที่และภารกิจ
ที่มีลกั ษณะที่เหมือนกันได้
39. เมื่อจบภารกิจในการไปปฏิบตั ิ
หน้าที่ ในพืน้ ที่สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัด
สงขลาแล้วจะทาให้หน้าที่
การทางานและชีวติ ความเป็ นอยู่
ที่ดีข้ นึ
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แนวคิด/ทฤษฎี
ด้ าน
แนวคิดทฤษฎี 12. ค่าตอบแทน
2 ปั จจัย ของ
เฟรดเดอร์ริค
เฮอร์เบอร์ก (ต่อ)

ประเด็น
การได้รับค่าจ้าง
เงิน และสวัสดิการ
และค่าตอบแทน
อันเกิดจาก
การปฏิบตั ิงาน

ข้ อคาถาม
40. เมื่อท่านไปไปปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาส และ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
แล้วจะทาให้ท่านได้รับ เงินเดือน
และค่าตอบแทนที่เพิม่ มากขึ้น
41. ท่านคิดว่าจากสภาวะเศรษฐกิจ
และความเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
เงินเดือนและค่าตอบแทนจาก
การไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลานั้น
ควรที่จะมีการปรับเพิม่ มากขึ้น
42. เมื่อท่านได้รับอันตรายขณะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาแล้ว ท่านคิดว่า
สินไหม เบี้ยประกันภัยต่าง ๆ
ที่ทางราชการกาหนดให้น้ นั
มีความเหมาะสมดี
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กรอบแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ ยงและการบริหารความเสี่ ยงของ จิรพร สุ เมธีประสิทธิ์ (2553)
แนวคิด/ทฤษฎี
ด้ าน
แนวคิดเกี่ยวกับ 1. ด้าน
ความเสี่ยงและ ความสัมพันธ์กบั
การบริ หารความ คนอื่น
เสี่ยงของจิรพร
สุเมธีประสิทธิ์

2. ด้านความ
ปลอดภัย

3. ด้านทรัพย์สิน

ประเด็น
ความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ผูบ้ งั คับบัญชา
และผูร้ ่ วมงาน

ข้ อคาถาม
1. การปฏิบตั ิงานร่ วมกับเพือ่ น
ร่ วมงาน เช่น การตั้งด่านจุดตรวจ
จุดสกัด จุดตรวจค้น จะทาให้
ความสัมพันธ์ในชุดปฏิบตั ิงาน
ด้วยกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี
2. การปฏิบตั ิงานในห้วงวงรอบ
ระยะเวลา 1 ปี จะทาให้ท่านมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก
มากกว่าลบกับผูบ้ งั คับบัญชา
เพือ่ นร่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ความเสี่ยงที่
3. การปฏิบตั ิงาน ในการตั้งด่าน
เกี่ยวข้องกับความ จุดตรวจ จุดสกัด จุดตรวจค้น
ปลอดภัย
แต่ละครั้ง จะมีความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน 4. สถานที่ต้งั หน่วยในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
มีระบบการรักษาความปลอดภัย
จากผูไ้ ม่หวังดี ที่เข้ามาโจมตี
ฐานที่ต้งั หน่วยเป็ นอย่างดี
ความเสี่ยงที่จะเกิด 5. ห้องนอนและอุปกรณ์
ความสูญเสีย
ในห้องนอน โต๊ะ ตู ้ ชั้นเก็บของ
เสียหายต่อ
ในหน่วยงานที่ท่านไปปฏิบตั ิหน้าที่
ทรัพย์สิน
ในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนบุคคล
และจังหวัดสงขลา มีระบบการรักษา
ความปลอดภัยดี
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แนวคิด/ทฤษฎี
ด้ าน
แนวคิดเกี่ยวกับ 4. ด้านสุขภาพ
ความเสี่ยงและ
การบริ หารความ
เสี่ยงของจิรพร
สุเมธีประสิทธิ์
(ต่อ)

5. ด้านอาชีพ
การงาน

ประเด็น
ความเสี่ยงในเรื่ อง
ของการดูแล และ
บริ หารสุขภาพ
ของตนเอง

ความเสี่ยงที่
อาจก่อให้เกิด
ความไม่มนั่ คง
ในหน้าที่การงาน

ข้ อคาถาม
6. การบริ โภคอาหารที่หน่วย
จัดเตรี ยมให้ในแต่ละมื้อทุก ๆ วัน
ท่านคิดว่าท่านได้รับคุณค่าอาหารที่
เป็ นประโยชน์ตามหลักโภชนาการ
ที่ครบถ้วนทุกมื้อ
7. ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิงานใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลาของท่าน ตามภารกิจ
ที่ท่านได้รับมอบในทุก ๆ วัน
จะทาให้ท่านสุขภาพที่แย่ลง
8. ในการปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลาของท่าน ตามภารกิจ
ที่ท่านได้รับมอบ หากการ
ปฏิบตั ิงานและหน้าที่ของท่าน
มีขอ้ ผิดพลาดหรื อมีขอ้ บกพร่ อง
จะทาให้ตาแหน่งหน้าที่การทางาน
ของท่าน ไม่มีความมัน่ คง
9. ผลจากการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลาของท่านในรอบ 1 ปี
จะมีการประเมินจากผูบ้ งั คับบัญชา
ในการพิจารณาในตาแหน่งงานและ
ยศที่สูงขึ้น

166
แนวคิด/ทฤษฎี
ด้ าน
แนวคิดเกี่ยวกับ 6. ด้าน
ความเสี่ยงและ สภาพแวดล้อม
การบริ หารความ
เสี่ยงของจิรพร
สุเมธีประสิทธิ์
(ต่อ)

ประเด็น
ความเสี่ยงจากการ
ที่สภาพแวดล้อม
มีผลต่อการดาเนิน
ชีวติ ประจาวันของ
บุคคล

ข้ อคาถาม
10. การปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา สภาพภูมิประเทศ
ในพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็ นภูเขาป่ าทึบ
และ มีสวนยาง สวนปาล์มจานวน
มาก จะเป็ นอุปสรรคใน
การปฏิบตั ิงานของท่านพอสมควร
11. สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้จะ
มีอยู่ 2 ฤดูคือ ฤดูร้อน และฤดูฝน
ที่ยาวนาน จะเป็ นอุปสรรค
ในการปฏิบตั ิงานของท่าน
ในการปฏิบตั ิงานของท่าน
พอสมควร

ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ค่า IOC

ค่า IOC รายข้ อ
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่ อแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 6 ข้อ
ข้ อ
ที่
1
2

3

4

5

ข้ อรายการ
อายุ ……… ปี (เต็มปี )
ชั้นยศ
( ) พลทหารกองประจาการ
( ) นายทหารชั้นประทวน
( ) นายทหารชั้นสัญญาบัตร
สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หย่าร้าง
ระดับการศึกษา
( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษา/ ปวช.
( ) อนุปริ ญญา/ ปวส.
( ) ปริ ญญาตรี และสูงกว่า
รายได้ต่อเดือน
( ) น้อยกว่า 10,000 บาท
( ) 10,001-15,000 บาท
( ) 15,001-20,000 บาท
( ) 20,001-25,000 บาท
( ) 25,001 บาทขึ้นไป

คะแนนความเชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ รวม IOC แปลผล
1
2
3
+1 +1
+1
3 1.00 ใช้ได้
+1 +1
+1
3 1.00 ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้
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ข้ อ
ที่
6

ข้ อรายการ
ระดับตาแหน่ง/ ขั้นเงินเดือน
( ) ระดับพลทหารประจาการ
( ) ระดับนายทหารประทวน 1
( ) ระดับนายทหารประทวน 2
( ) ระดับนายทหารประทวน 3
( ) ระดับนายทหารสัญญาบัตร 1
( ) ระดับนายทหารสัญญาบัตร 2
( ) ระดับนายทหารสัญญาบัตร 3

คะแนนความเชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ รวม IOC แปลผล
1
2
3
+1
+1
+1
3 1.00 ใช้ได้

ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู ้ความเสี่ยงของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จานวน 11 ข้อ
ข้ อ
ที่

ข้ อรายการ

ความเสี่ ยงด้านความสั มพันธ์ กับคนอื่น
1 การปฏิบตั ิงานร่ วมกับเพือ่ นร่ วมงาน
เช่น การตั้งด่าน จุดตรวจ จุดสกัด จุด
ตรวจค้น จะทาให้ความสัมพันธ์ในชุด
ปฏิบตั ิงานด้วยกัน มีความสัมพันธ์ที่ดี

คะแนนความเชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ รวม IOC แปลผล
1
2
3
+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้
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ข้ อ
ที่
2

ข้ อรายการ

การปฏิบตั ิงานในห้วงวงรอบ
ระยะเวลา 1 ปี จะทาให้ท่านมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก
มากกว่าลบกับผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ น
ร่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย
3 การปฏิบตั ิงาน ในการตั้งด่าน จุดตรวจ
จุดสกัด จดตรวจค้นแต่ละครั้ง จะมี
ความปลอดภัย
4 สถานที่ต้งั หน่วยในการปฏิบตั ิหน้าที่
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
ระบบการรักษาความปลอดภัยจากผูไ้ ม่
หวังดีที่เข้ามาโจมตีฐานที่ต้งั หน่วยเป็ น
อย่างดี
ความเสี่ ยงด้านทรัพย์สิน
5 ห้องนอนและอุปกรณ์ในห้องนอน
โต๊ะ ตู ้ ชั้นเก็บของในหน่วยงานที่ท่าน
ไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีระบบ
การรักษาความปลอดภัยดี
ความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ
6 การบริ โภคอาหารที่หน่วยจัดเตรี ยมให้
ในแต่ละมื้อทุก ๆ วัน ท่านคิดว่าท่าน
ได้รับคุณค่าอาหารที่เป็ นประโยชน์ตาม
หลักโภชนาการที่ครบถ้วนทุกมื้อ

คะแนนความเชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ รวม IOC แปลผล
1
2
3
+1
+1
+1
3 1.00 ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้
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ข้ อ
ที่

ข้ อรายการ

ความเสี่ ยงด้านอาชีพการงาน
7 ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัด
สงขลาของท่าน ตามภารกิจที่ท่าน
ได้รับมอบในทุก ๆ วัน จะทาให้ท่าน
สุขภาพที่แย่ลง
8 ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ของท่าน ตามภารกิจที่ท่านได้รับมอบ
หากการปฏิบตั ิงานและหน้าที่ของท่าน
มีขอ้ ผิดพลาดหรื อมีขอ้ บกพร่ อง จะทา
ให้ตาแหน่งหน้าที่การทางานของท่าน
ไม่มีความมัน่ คง
9 ผลจากการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัด
สงขลาของท่านในรอบ 1 ปี จะมีการ
ประเมินจากผูบ้ งั คับบัญชาในการ
พิจารณาในตาแหน่งงานและยศที่
สูงขึ้น

คะแนนความเชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ รวม IOC แปลผล
1
2
3
+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

172
ข้ อ
ที่

ข้ อรายการ

ความเสี่ ยงด้านสภาพแวดล้ อม
10 การปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
สภาพภูมิประเทศในพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็ นภูเขา ป่ าทึบ และ มีสวนยาง สวน
ปาล์มจานวนมาก จะเป็ นอุปสรรคใน
การปฏิบตั ิงานของท่านพอสมควร
11 สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้จะมีอยู่
2 ฤดูคือ ฤดูร้อน และ ฤดูฝน
ที่ยาวนาน จะเป็ นอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงานของท่าน ในการปฏิบตั ิงาน
ของท่านพอสมควร

คะแนนความเชี่ยวชาญ
คนที่ คนที่ คนที่ รวม IOC แปลผล
1
2
3
+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00

ใช้ได้

ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จานวน 42 ข้อ
ข้ อ
ที่

คะแนนความเชี่ยวชาญ
ข้ อรายการ

ด้ านความสาเร็จของงาน
1 ท่านสามารถปฏิบตั ิภารกิจในการเฝ้า
ตรวจการณ์และรักษาพื้นที่รับผิดชอบ
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและใน
พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาได้

คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

+1

+1

+1

รวม IOC

3

แปล
ผล

1.00 ใช้ได้
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ข้ อ
ที่
2

3

4

5

6

คะแนนความเชี่ยวชาญ
ข้ อรายการ
ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลาได้ทุกสภาวะ
สถานการณ์ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชา
สัง่ การ
ท่านสามารถที่จะคุม้ ครองและปกป้อง
อันตรายให้กบั บุคคลสาคัญที่ผา่ น เข้าออก ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
ท่านสามารถปกป้องสถานที่หน่วยงาน
ราชการ และสถานที่สาคัญอื่น ๆ
ในพื้นที่ได้
ท่านสามารถใช้ความรู ้ความสามารถ
และประสบการณ์ของท่านใน
การแก้ไขปั ญหาหรื อให้คาแนะนาเป็ น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของ
ผูบ้ งั คับบัญชาได้
ท่านสามารถตัดสินใจแก้ไขปั ญหา
เฉพาะหน้าได้ หากเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินที่ตอ้ งตัดสินใจในขณะนั้น
ทันทีได้
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การยอมรับนับถือ
7 ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิหน้าที่
ท่านจะได้ รับความร่ วมมือและอานวย
ความสะดวกจากประชาชนในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาสและในจังหวัดสงขลา
ให้เป็ นอย่างดี
8 ท่านคิดว่า ประชาชนในพื้นที่จงั หวัด
นราธิวาสและในจังหวัดสงขลา มี
ความเชื่อมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
หน่วยงานท่านเสมอ
9 ผูบ้ งั คับ บัญชา เพือ่ นร่ วมงานใน
หน่วยงานของท่านมีความเชื่อมัน่ และ
ยอมรับในการปฏิบตั ิหน้าที่ของท่าน
10 ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
หน่วยงานของท่าน สามารถ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในพืน้ ที่ได้เป็ น
อย่างดี
11 ท่านคิดว่าหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในพื้นที่สามารถให้ความ
ร่ วมมือและสนับสนุนในการ
ปฏิบตั ิงาน เมื่อหน่วยงานของท่าน
ต้องการความร่ วมมือ

รวม IOC

แปล
ผล
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งานที่ท้าทาย
12 ท่านสามารถปฏิบตั ิงานและ
ตอบสนองภารกิจตามนโยบายที่ได้รับ
มอบ จนบรรลุวตั ถุประสงค์ และ
เป้าหมายที่กองทัพเรื อกาหนด
13 ท่านสามารถที่จะลาดตระเวน
คุม้ ครองและปกป้องอันตรายให้กบั
ครู นักเรี ยนและพระภิกษุในพื้นที่
รับผิดชอบได้
14 ท่านสามารถที่จะเข้าไปตรวจค้น
บุคคลและ รถที่ตอ้ งสงสัยเมื่อได้รับ
การแจ้งจากพลเมืองดี ในพื้นที่จงั หวัด
นราธิวาสและในจังหวัดสงขลาได้
ตามที่รับแจ้งเสมอ
15 ท่านสามารถที่จะ ขัดขวาง ป้องปราม
การกระทาความผิด และผูท้ ี่ไม่หวังดีที่
จะพยายามก่อความไม่สงบในพืน้ ที่
จังหวัดนราธิวาสและในจังหวัด
สงขลาได้
16 ท่านสามารถเป็ นครู สอนหนังสือหรื อ
วิชาชีพในโรงเรี ยนที่ยงั ขาดแคลน
บุคลากรครู หากทางโรงเรี ยนมีการ
ร้องขอจากหน่วยงานของท่านในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัด
สงขลาได้
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ความรับผิดชอบ
17 ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในการตั้งจุด
สกัด จุดตรวจค้น ในพืน้ ที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาได้
18 ท่านสามารถเฝ้าตรวจบุคคล อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ และสิ่งของผิดกฎหมาย
ต้องห้ามนาเข้ามาในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาส และในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา
19 ในการปฏิบตั ิงานในการคุม้ ครองครู
นักเรี ยน และพระภิกษุในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านจะปฏิบตั ิ
ให้ดี และเกิดความปลอดภัยสูงสุด
20 ในการปฏิบตั ิงานในการคุม้ ครองครู
นักเรี ยนและพระภิกษุในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านจะปฏิบตั ิ
ด้วยความเท่าเทียมกันอย่างยุติธรรม
ไม่มีการแบ่ง แยกเชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม และ เลือกปฏิบตั ิ
21 ในการลาดตระเวนตรวจการณ์ใน
พื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
จังหวัดสงขลา ท่านจะปฏิบตั ิอย่าง
ระมัดระวังและรอบครอบที่สุดเพือ่ ให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนในชุดลาดตระเวนของ
ท่านปลอดภัย
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ความก้ าวหน้ า
22 ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ ในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพืน้ ที่
รับผิดชอบของจังหวัดสงขลา จะทาให้
ท่านได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การ
ทางานของท่านมากกว่าคนที่อยูใ่ น ณ
ที่ต้งั ปกติ
23 ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลา จะทาให้
ท่านได้รับการพิจารณาเลื่อนยศที่
สูงขึ้น
24 ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน พื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่าน
ได้รับการพิจารณาในตาแหน่งที่สูงขึ้น
และมีรายได้เพิม่ มากขึ้น
ความเจริญก้ าวหน้ าส่ วนบุคคล
25 ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการ
ได้รับมอบใน พื้นที่สนามบิน
นราธิวาส และในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาจะทาให้ท่าน มีโอกาส
ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับ
บาเหน็จความชอบ 2 ขั้นในปี ถัดไป
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ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการ
ได้รับมอบใน พื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านได้รับการ
พิจารณาคะแนนเพิม่ พิเศษในการสอบ
เลื่อนยศที่สูงขึ้นเป็ นอันดับแรก
ความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคล
27 ท่านมีความเชื่อมัน่ ในตัวเพือ่ น
ร่ วมงานที่ท่านจะได้ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
ทั้งงานในหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิและงาน
อื่น ๆ ในหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
28 ท่านมีความเชื่อมัน่ ว่าท่านจะได้
แนวคิดและทัศนคติใหม่ ๆ ในการ
ปฏิบตั ิงาน จากเพือ่ นร่ วมงานและ
ประชาชนในพื้นที่ ของหน่ วยเฉพาะกิจ
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาส และใน
พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
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การปกครองบังคับบัญชา
29 ท่านคิดว่า ผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ น
ร่ วมงาน สามารถยอมรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการ
ตัดสินใจของท่าน ในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
30 ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชาสามารถให้
คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์แก่ตวั ท่าน
ได้เสมอในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้และในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
31 ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชาจะมอบหมาย
งานอย่างยุติธรรม และเท่าเทียมกันได้
อย่างทัว่ ถึงทุกระดับ ทุกชั้นยศ ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และใน
พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
นโยบายและการบริหาร
32 ท่านมีความเข้าใจและรับทราบเหตุผล
ในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาส และในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา
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แปล
ผล

คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

+1

+1

+1

3

1.00 ใช้ได้

+1

+1

0

2

0.67 ใช้ได้

+1

+1

0

2

0.67 ใช้ได้

+1

+1

+1

3

1.00 ใช้ได้

180
ข้ อ
ที่

คะแนนความเชี่ยวชาญ
ข้ อรายการ

33 ท่านคิดว่านโยบายในการปฏิบตั ิงาน
และการบริ หารงานภายในหน่วย
สอดคล้องสถานการณ์และการแก้ไข
ปั ญหาความไม่สงบในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา
สภาพการทางาน
34 ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
การทางาน ตามภูมิประเทศ ทั้งวิถีชีวติ
ความเป็ นอยู่ ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ศาสนาได้
35 ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
การทางานและในสิ่งอานวยความ
สะดวกภายในหน่วยในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่จงั หวัดสงขลา
ที่มีความแตกต่างจากสภาพการทางาน
ในที่ต้งั ปกติได้
36 เมื่อจบภารกิจในการไปปฏิบตั ิหน้าที่
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและใน
พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาแล้วจะ
ทาให้หน้าที่ในการทางานและชีวติ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ
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ความมั่นคงในการทางาน
37 ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการ
ได้รับมอบใน พืน้ ที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านมีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์เพิม่
มากขึ้น
38 ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการ
ได้รับมอบใน พื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านมีสามารถ
นามาประยุกต์ใช้และปรับใช้กบั
หน่วยงานราชการอื่นที่มีลกั ษณะของ
งาน หน้าที่และภารกิจ ที่มีลกั ษณะที่
เหมือนกันได้
39 เมื่อจบภารกิจในการไปปฏิบตั ิหน้าที่
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและใน
พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาแล้วจะทา
ให้หน้าที่ การทางานและชีวติ ความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ
ค่าตอบแทน
40 เมื่อท่านไปไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลาแล้วจะทาให้
ท่านได้รับ เงินเดือน และค่าตอบแทน
ที่เพิม่ มากขึ้น
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+1

+1

+1

3

1.00 ใช้ได้
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ที่

คะแนนความเชี่ยวชาญ
ข้ อรายการ

41 เมื่อท่านได้รับอันตรายขณะปฏิบตั ิ
หน้าที่ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาแล้ว
ท่านคิดว่า สินไหม เบี้ยประกันภัยต่าง
ๆ ที่ทางราชการกาหนดให้น้ นั มีความ
เหมาะสมดี
42 ท่านคิดว่าจากสภาวะเศรษฐกิจและ
ความเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ค่าตอบแทน
จากการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลานั้น
ควรที่จะมีการปรับเพิม่ มากขึ้น

คนที่
1
+1

คนที่
2
+1

คนที่
3
+1

+1

0

+1

รวม IOC

แปล
ผล

3

1.00 ใช้ได้

3

0.67 ใช้ได้

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ความเสี่ ยงของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จานวน 11 ข้อ
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
%
Valid
30
73.2
Cases Excludeda
11
26.8
Total
41
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's N of Items
Alpha
.764
11
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Item-Total Statistics
Scale
Scale
Corrected Cronbach's
Mean if Variance
ข้ อคาถาม
Item-Total Alpha if
Item if Item
Correlation Item Deleted
Deleted Deleted
1. การปฏิบตั ิงานร่ วมกับเพือ่ นร่ วมงาน เช่น
46.03
5.55
.75
.70
การตั้งด่านจุดตรวจ จุดสกัด จุดตรวจค้น
จะทาให้ความสัมพันธ์ในชุดปฏิบตั ิงานด้วยกัน
มีความสัมพันธ์ที่ดี
2. การปฏิบตั ิงานในห้วงวงรอบระยะเวลา 1 ปี
45.97
5.48
.77
.70
จะทาให้ท่านมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวก
มากกว่าลบกับผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่ วมงานและ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3. การปฏิบตั ิงาน ในการตั้งด่าน จุดตรวจ จุด
45.97
5.48
.77
.70
สกัด จุดตรวจค้นแต่ละครั้ง จะมีความปลอดภัย
4. สถานที่ต้งั หน่วยในการปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่ 46.07
5.37
.86
.68
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
มีระบบการรักษาความปลอดภัยจากผูไ้ ม่หวังดี
ที่เข้ามาโจมตีฐานที่ต้งั หน่วยเป็ นอย่างดี
5. ห้องนอนและอุปกรณ์ในห้องนอน โต๊ะ ตู ้ ชั้น 46.07
5.44
.82
.69
เก็บของในหน่วยงานที่ท่านไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัด
สงขลา มีระบบการรักษาความปลอดภัยดี
6. การบริ โภคอาหารที่หน่วยจัดเตรี ยมให้ในแต่ 46.03
5.48
.79
.69
ละมื้อทุก ๆ วัน ท่านคิดว่าท่านได้รับคุณค่า
อาหารที่เป็ นประโยชน์ตามหลักโภชนาการที่
ครบถ้วนทุกมื้อ
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7. ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาของ
ท่าน ตามภารกิจที่ท่านได้รับมอบในทุก ๆ วัน
จะทาให้ท่านสุขภาพที่แย่ลง
8. ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และจังหวัดสงขลาของท่าน ตามภารกิจ
ที่ท่านได้รับมอบหากการปฏิบตั ิงานและหน้าที่
ของท่านมีขอ้ ผิดพลาดหรื อมีขอ้ บกพร่ อง
จะทาให้ตาแหน่งหน้าที่การทางานของท่าน
ไม่มีความมัน่ คง
9. ผลจากการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาของท่านใน
รอบ 1 ปี จะมีการประเมินจากผูบ้ งั คับบัญชาใน
การพิจารณาในตาแหน่งงานและยศที่สูงขึ้น
10. การปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และจังหวัดสงขลา สภาพภูมิประเทศใน
พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็ นภูเขาป่ าทึบ และ มีสวนยาง
สวนปาล์มจานวนมาก จะเป็ นอุปสรรคในการ
ปฏิบตั ิงานของท่านพอสมควร
11. สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้จะมีอยู่ 2 ฤดูคอื
ฤดูร้อน และ ฤดูฝนที่ยาวนาน จะเป็ นอุปสรรค
ในการปฏิบตั ิงานของท่านพอสมควร

Scale
Scale
Corrected Cronbach's
Mean if Variance
Item-Total Alpha if
Item if Item
Correlation Item Deleted
Deleted Deleted
45.63
8.31
-.39
.82

45.77

7.77

-.16

.81

45.60

7.14

.14

.77

45.53

6.88

.37

.75

45.67

7.47

-.04

.80
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ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจ
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จานวน 42 ข้อ

Mean
36.17
Scale: ALL VARIABLES

Scale Statistics
Variance
Std. Deviation
9.52
3.09

Case Processing Summary
N
%
Valid
30
73.2
Cases Excludeda
11
26.8
Total
41
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's N of Items
Alpha
.917
42

N of Items
11.00
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Item-Total Statistics
Scale
Scale
Corrected Cronbach's
Mean if Variance
ข้ อคาถาม
Item-Total Alpha if Item
Item if Item
Correlation Deleted
Deleted Deleted
1. ท่านสามารถปฏิบตั ิภารกิจในการเฝ้าตรวจ
183.13 46.19
.32
.92
การณ์และรักษาพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาได้
2. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบิน
183.10 45.96
.36
.92
นราธิวาสและในพืน้ ที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาได้
ทุกสภาวะสถานการณ์ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งการ
3. ท่านสามารถที่จะคุม้ ครองและปกป้อง
183.53 48.05
.23
.92
อันตรายให้กบั บุคคลสาคัญที่ผา่ น เข้า-ออก ใน
พื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา
4. ท่านสามารถปกป้องสถานที่หน่วยงาน
183.53 48.19
.18
.92
ราชการ และสถานที่สาคัญอื่น ๆ ในพื้นที่ได้
5. ท่านสามารถใช้ความรู ้ความสามารถและ
183.70 48.91
-.07
.92
ประสบการณ์ของท่านในการแก้ไขปั ญหาหรื อ
ให้คาแนะนาเป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผูบ้ งั คับบัญชาได้
6. ท่านสามารถตัดสินใจแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า 183.70 49.04
-.10
.92
ได้ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ตอ้ งตัดสินใจใน
ขณะนั้นทันทีได้
7. ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิหน้าที่ ท่านจะได้รับ 183.53 48.05
.23
.92
ความร่ วมมือและอานวยความสะดวกจาก
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดนราธิวาสและใน
จังหวัดสงขลาให้เป็ นอย่างดี
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Scale
Scale
Corrected Cronbach's
Mean if Variance
ข้ อคาถาม
Item-Total Alpha if Item
Item if Item
Correlation Deleted
Deleted Deleted
7. ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิหน้าที่ ท่านจะได้รับ 183.53 48.05
.23
.92
ความร่ วมมือและอานวยความสะดวกจาก
ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดนราธิวาสและใน
จังหวัดสงขลาให้เป็ นอย่างดี
8. ท่านคิดว่า ประชาชนในพื้นที่จงั หวัด
183.53 48.05
.23
.92
นราธิวาสและในจังหวัดสงขลา มีความเชื่อมัน่
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานท่านเสมอ
9. ผูบ้ งั คับ บัญชา เพือ่ นร่ วมงานในหน่วยงาน 183.57 48.67
.00
.92
ของท่านมีความเชื่อมัน่ และยอมรับในการปฏิบตั ิ
หน้าที่ของท่าน
10. ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
183.57 48.67
.00
.92
หน่วยงานของท่าน สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ได้
เป็ นอย่างดี
11. ท่านคิดว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 183.57 48.67
.00
.92
ในพื้นที่สามารถให้ความร่ วมมือและสนับสนุน
ในการปฏิบตั ิงาน เมื่อหน่วยงานของท่าน
ต้องการความร่ วมมือ
12. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานและตอบสนอง
182.63 47.41
.34
.92
ภารกิจตามนโยบายที่ได้รับมอบ จนบรรลุ
วัตถุประสงค์และ เป้าหมายที่กองทัพเรื อกาหนด
13. ท่านสามารถที่จะลาดตระเวน คุม้ ครองและ 183.00 46.69
.25
.92
ปกป้องอันตรายให้กบั ครู นักเรี ยนและพระภิกษุ
ในพื้นที่รับผิดชอบได้
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Scale
Scale
Corrected Cronbach's
Mean if Variance
ข้ อคาถาม
Item-Total Alpha if Item
Item if Item
Correlation Deleted
Deleted Deleted
14. ท่านสามารถที่จะเข้าไปตรวจค้นบุคคลและ 183.57 48.67
.00
.92
รถที่ตอ้ งสงสัยเมื่อได้รับการแจ้งจากพลเมืองดี
ในพื้นที่จงั หวัดนราธิวาสและในจังหวัดสงขลา
ได้ตามที่รับแจ้งเสมอ
15. ท่านสามารถที่จะ ขัดขวาง ป้องปราม
183.57 48.67
.00
.92
การกระทาความผิด และผูท้ ี่ไม่หวังดี
ที่จะพยายามก่อความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัด
นราธิวาสและในจังหวัดสงขลาได้
16. ท่านสามารถเป็ นครู สอนหนังสือหรื อ
183.57 48.67
.00
.92
วิชาชีพในโรงเรี ยนที่ยงั ขาดแคลนบุคลากรครู
หากทางโรงเรี ยนมีการร้องขอจากหน่วยงานของ
ท่านในพืน้ ที่จงั หวัดนราธิวาสและในจังหวัด
สงขลาได้
17. ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในการตั้งจุดสกัด
182.67 46.16
.58
.91
จุดตรวจค้น ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
18. ท่านสามารถเฝ้าตรวจบุคคล อาวุธ
182.70 46.15
.51
.91
ยุทโธปกรณ์ และสิ่งของผิดกฎหมายต้องห้าม
นาเข้ามาในพื้นที่สนามบินนราธิวาส และ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
19. ในการปฏิบตั ิงานในการคุม้ ครองครู
183.57 48.67
.00
.92
นักเรี ยน และพระภิกษุในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ท่านจะปฏิบตั ิให้ดี และ
เกิดความปลอดภัยสูงสุด
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20. ในการปฏิบตั ิงานในการคุม้ ครองครู
นักเรี ยนและพระภิกษุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ท่านจะปฏิบตั ิดว้ ยความเท่าเทียมกัน
อย่างยุติธรรม ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา
วัฒนธรรม และ เลือกปฏิบตั ิ
21. ในการลาดตระเวนตรวจการณ์ในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่จงั หวัดสงขลา
ท่านจะปฏิบตั ิอย่างระมัดระวังและรอบครอบ
ที่สุดเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในชุดลาดตระเวน
ของท่านปลอดภัย
22. ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพืน้ ที่รับผิดชอบของ
จังหวัดสงขลา จะทาให้ท่านได้รับความก้าวหน้า
ในหน้าที่การทางานของท่านมากกว่าคนที่อยูใ่ น
ณ ที่ต้งั ปกติ
23. ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน พื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา จะทาให้ท่านได้รับการพิจารณา
เลื่อนยศที่สูงขึ้น
24. ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน พื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านได้รับการพิจารณา
เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น

Scale
Scale
Corrected Cronbach's
Mean if Variance
Item-Total Alpha if Item
Item if Item
Correlation Deleted
Deleted Deleted
182.67 46.85
.41
.92

183.57

48.67

.00

.92

182.70

45.60

.63

.91

182.73

45.03

.69

.91

182.80

45.27

.56

.91
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25. ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับ
มอบใน พื้นที่สนามบินนราธิวาส และในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่าน มีโอกาส
ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับบาเหน็จ
ความชอบ 2 ขั้นในปี ถัดไป
26. ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับ
มอบใน พื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านได้รับ
การพิจารณาคะแนนเพิม่ พิเศษในการสอบ
เลื่อนยศที่สูงขึ้นเป็ นอันดับแรก
27. ท่านมีความเชื่อมัน่ ในตัวเพือ่ นร่ วมงานที่
ท่านจะได้ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ทั้งงานในหน้าที่
ต้องปฏิบตั ิและงานอื่น ๆ ในหน่วยเฉพาะกิจใน
พื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา
28. ท่านมีความเชื่อมัน่ ว่าท่านจะได้แนวคิดและ
ทัศนคติใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงาน จากเพือ่ น
ร่ วมงานและประชาชนในพื้นที่ ของหน่วย
เฉพาะกิจในพืน้ ที่สนามบินนราธิวาสและ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
29. ท่านคิดว่า ผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่ วมงาน
สามารถยอมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และการตัดสินใจของท่าน ในการปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัด
สงขลา

Scale
Scale
Corrected Cronbach's
Mean if Variance
Item-Total Alpha if Item
Item if Item
Correlation Deleted
Deleted Deleted
182.77 45.63
.52
.91

182.77

45.63

.52

.91

182.70

46.49

.44

.91

182.70

46.49

.44

.91

183.07

47.58

.12

.92
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ข้ อคาถาม
30. ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชาสามารถให้
คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์แก่ตวั ท่านได้เสมอใน
การปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา
31. ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชาจะมอบหมายงาน
อย่างยุติธรรม และเท่าเทียมกันได้อย่างทัว่ ถึงทุก
ระดับ ทุกชั้นยศ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และจังหวัดสงขลา
32. ท่านมีความเข้าใจและรับทราบเหตุผลใน
การไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
33. ท่านคิดว่านโยบายในการปฏิบตั ิงานและการ
บริ หารงานภายในหน่วยสอดคล้องสถานการณ์
และการแก้ไขปั ญหาความไม่สงบในพืน้ ที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา
34. ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการ
ทางาน ตามภูมิประเทศ ทั้งวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่
ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนา
ได้
35. ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการ
ทางานและในสิ่งอานวยความสะดวกภายใน
หน่วยในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
จังหวัดสงขลา ที่มีความแตกต่างจากสภาพการ
ทางานในที่ต้งั ปกติได้

Scale
Scale
Corrected Cronbach's
Mean if Variance
Item-Total Alpha if Item
Item if Item
Correlation Deleted
Deleted Deleted
182.80 44.03
.78
.91

182.80

44.03

.78

.91

182.80

44.03

.78

.91

182.80

44.03

.78

.91

182.80

44.03

.78

.91

182.87

43.15

.86

.91
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Scale
Scale
Corrected Cronbach's
Mean if Variance
ข้ อคาถาม
Item-Total Alpha if Item
Item if Item
Correlation Deleted
Deleted Deleted
36. ท่านสามารถปรับสภาพการทางานของท่าน 182.80 44.72
.65
.91
ให้เข้ากับภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบและเพือ่ น
ร่ วมงาน ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาได้เป็ นอย่างดี
37. ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับ
182.80 44.79
.64
.91
มอบใน พื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านมีความรู ้
ความสามารถและประสบการณ์เพิม่ มากขึ้น
38. ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับ
182.77 44.53
.73
.91
มอบใน พื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านมีสามารถ
นามาประยุกต์ใช้และปรับใช้กบั หน่วยงาน
ราชการอื่นที่มีลกั ษณะของงาน หน้าที่ และ
ภารกิจที่มีลกั ษณะที่เหมือนกันได้
39. เมื่อจบภารกิจในการไปปฏิบตั ิหน้าที่
182.77 44.53
.73
.91
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลาแล้วจะทาให้หน้าที่
การทางาน และชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ
40. เมื่อท่านไปไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบิน 182.80 44.10
.77
.91
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
แล้วจะทาให้ท่านได้รับ เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน ที่เพิม่ มากขึ้น
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Scale
Scale
Corrected Cronbach's
Mean if Variance
ข้ อคาถาม
Item-Total Alpha if Item
Item if Item
Correlation Deleted
Deleted Deleted
41. เมื่อท่านได้รับอันตรายขณะปฏิบตั ิหน้าที่ใน 184.43 49.01
-.10
.92
พื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลาแล้ว ท่านคิดว่า สินไหม เบี้ย
ประกันภัยต่าง ๆ ที่ทางราชการกาหนดให้น้ นั มี
ความเหมาะสมดี
42. ท่านคิดว่าจากสภาวะเศรษฐกิจและ
182.80 44.10
.77
.91
ความเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ค่าตอบแทนจากการไป
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลานั้นควรที่จะ
มีการปรับเพิม่ มากขึ้น
Scale Statistics
Mean Variance Std. Deviation N of Items
155.57
48.67
6.98
34.00

ภาคผนวก ง
แบบสอบถามเพือ่ การวิจยั

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่ อง แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจ หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยาน
และรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
แบบสอบถามนี้ เป็ นแบบสอบถามสาหรับการวิจยั เพือ่ ทารายงานการค้นคว้าแบบอิสระ
ของนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน วิทยาลัย
การบริ หารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผูว้ ิจยั มีความประสงค์ที่จะนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม
มาทาการศึกษาและวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อท่าน
ที่เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลแต่ประการใด จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ให้ขอ้ มูลในการตอบ
แบบสอบถามอย่างตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริ ง ผูว้ จิ ยั หวังว่าจะได้รับความกรุ ณาและขอขอบคุณ
เป็ นอย่างยิง่ ที่ท่านให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของกาลังพลที่ตอบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ความเสี่ยงของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจหน่วย
บัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จานวน 11 ข้อ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจ
หน่วยบัญชาการต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จานวน 42 ข้อ
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่ องหมาย  ลงในช่อง □ และเติมคาลงในช่องว่าง
1. อายุ ……… ปี (เต็มปี )
2. ชั้นยศ
□ 1) พลทหารกองประจาการ
□ 3) นายทหารชั้นสัญญาบัตร
3. สถานภาพสมรส
□ 1) โสด
□ 3) หย่าร้าง
4. ระดับการศึกษา
□ 1) ประถมศึกษา
□ 3) อนุปริ ญญา/ ปวส.
5. รายได้ต่อเดือน
□ 1) น้อยกว่า 10,000 บาท
□ 3) 15,001-20,000 บาท
□ 5) 25,001 บาทขึ้นไป
6. ระดับตาแหน่ง/ ขั้นเงินเดือน
□
□
□
□

1) ระดับพลทหารประจาการ
3) ระดับนายทหารประทวน 2
5) ระดับนายทหารสัญญาบัตร 1
7) ระดับนายทหารสัญญาบัตร 3

□ 2) นายทหารชั้นประทวน

□ 2) สมรส

□ 2) มัธยมศึกษา/ ปวช.
□ 4) ปริ ญญาตรี และสูงกว่า
□ 2) 10,001-15,000 บาท
□ 4) 20,001-25,000 บาท

□ 2) ระดับนายทหารประทวน 1
□ 4) ระดับนายทหารประทวน 3
□ 6) ระดับนายทหารสัญญาบัตร 2
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ไม่ จริง

ค่อนข้ างไม่ จริง

ไม่ แน่ ใจ

ค่อนข้ างจริง

การรับรู้ ความเสี่ยงของกาลังพลหน่ วยเฉพาะกิจ
ข้ อ
หน่ วยบัญชาการ ต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง
กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบัติหน้ าที่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
ความเสี่ ยงด้ านความสั มพันธ์ กับคนอื่น
1 การปฏิบตั ิงานร่ วมกับเพือ่ นร่ วมงาน เช่น
การตั้งด่านจุดตรวจ จุดสกัด จุดตรวจค้น จะทาให้
ความสัมพันธ์ในชุดปฏิบตั ิงานด้วยกัน
มีความสัมพันธ์ที่ดี
2 การปฏิบตั ิงานในห้วงวงรอบระยะเวลา 1 ปี จะทาให้
ท่านมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางบวกมากกว่าลบกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่ วมงานและผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ความเสี่ ยงด้ านความปลอดภัย
3 การปฏิ บ ัติ ง าน ในการตั้ง ด่ า น จุ ด ตรวจ จุ ด สกั ด
จุดตรวจค้นแต่ละครั้ง จะมีความปลอดภัย

จริง

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ความเสี่ ยงของกาลังพลหน่วยเฉพาะกิจหน่วยบัญชาการ
ต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จานวน 11 ข้อ
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าความคิดเห็นของท่านที่มีตอ่ การปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา ในประเด็นต่อไปนี้
โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
โดยกาหนดให้
จริ ง
หมายถึง เป็ นจริ งร้อยละ 80-100
ค่อนข้างจริ ง
หมายถึง เป็ นจริ งร้อยละ 60-79
ไม่แน่ใจ
หมายถึง เป็ นจริ งร้อยละ 40-59
ค่อนข้างไม่จริ ง
หมายถึง เป็ นจริ งร้อยละ 20-39
ไม่จริ ง
หมายถึง เป็ นจริ งน้อยกว่าร้อยละ 20

ไม่ จริง

ค่อนข้ างไม่ จริง

ไม่ แน่ ใจ

ค่อนข้ างจริง

การรับรู้ ความเสี่ยงของกาลังพลหน่ วยเฉพาะกิจ
ข้ อ
หน่ วยบัญชาการ ต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง
กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบัติหน้ าที่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
4 สถานที่ต้งั หน่วยในการปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
มีระบบการรักษาความปลอดภัยจากผูไ้ ม่หวังดี
ที่เข้ามาโจมตีฐานที่ต้งั หน่วยเป็ นอย่างดี
ความเสี่ ยงด้านทรัพย์สิน
5 ห้องนอนและอุปกรณ์ในห้องนอน โต๊ะ ตู ้ ชั้นเก็บ
ของในหน่วยงานที่ท่านไปปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
มีระบบการรักษาความปลอดภัยดี
ความเสี่ ยงด้ านสุ ขภาพ
6 การบริ โภคอาหารที่หน่วยจัดเตรี ยมให้ในแต่ละมื้อ
ทุก ๆ วัน ท่านคิดว่าท่านได้รับคุณค่าอาหารที่เป็ น
ประโยชน์ตามหลักโภชนาการที่ครบถ้วนทุกมื้อ
7 ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาของท่าน
ตามภารกิจที่ท่านได้รับมอบในทุก ๆ วัน
จะทาให้ท่านสุขภาพที่แย่ลง
ความเสี่ ยงด้ านอาชีพการงาน
8 ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลาของท่าน ตามภารกิจ
ที่ท่านได้รับมอบหากการปฏิบตั ิงานและหน้าที่ของ
ท่านมีขอ้ ผิดพลาดหรื อมีขอ้ บกพร่ อง จะทาให้
ตาแหน่งหน้าที่การทางานของท่าน
ไม่มีความมัน่ คง
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ไม่ แน่ ใจ

ค่อนข้ างจริง

การรับรู้ ความเสี่ยงของกาลังพลหน่ วยเฉพาะกิจ
ข้ อ
หน่ วยบัญชาการ ต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง
กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบัติหน้ าที่ในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
9 ผลจากการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และจังหวัดสงขลาของท่านในรอบ 1 ปี
จะมีการประเมินจากผูบ้ งั คับบัญชาในการพิจารณาใน
ตาแหน่งงานและยศที่สูงขึ้น
ความเสี่ ยงด้ านสภาพแวดล้ อม
10 การปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ
จังหวัดสงขลา สภาพภูมิประเทศในพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็ นภูเขาป่ าทึบ และ มีสวนยาง สวนปาล์มจานวน
มาก จะเป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานของท่าน
พอสมควร
11 สภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้จะมีอยู่ 2 ฤดูคือ
ฤดูร้อน และ ฤดูฝนที่ยาวนาน จะเป็ นอุปสรรค
ในการปฏิบตั ิงานของท่านในการปฏิบตั ิงาน
ของท่านพอสมควร

จริง

201

202

5

6

ท่านสามารถใช้ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์
ของท่านในการแก้ไขปั ญหาหรื อให้คาแนะนาเป็ นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผูบ้ งั คับบัญชาได้
ท่านสามารถตัดสินใจแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้ หากเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ตอ้ งตัดสินใจในขณะนั้นทันทีได้
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของของกาลังพล
หน่ วยบัญชาการต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ข้ อ
ปฏิบัติงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา
ด้ านความสาเร็จของงาน
1 ท่านสามารถปฏิบตั ิภารกิจในการเฝ้าตรวจการณ์และ
รักษาพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาได้
2 ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาได้ทุกสภาวะ
สถานการณ์ตามที่ผบู ้ งั คับบัญชาสัง่ การ
3 ท่านสามารถที่จะคุม้ ครองและปกป้องอันตรายให้กบั
บุคคลสาคัญที่ผา่ น เข้า-ออก ในพื้นที่สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
4 ท่านสามารถปกป้องสถานที่หน่วยงานราชการ และ
สถานที่สาคัญอื่น ๆ ในพื้นที่ได้

เห็นด้ วยอย่ างยิ่ง

ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกับ แรงจู ง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านของก าลัง พลหน่ ว ยเฉพาะกิ จ
หน่ วยบัญชาการต่อ สู ้อากาศยานและรักษาฝั่ ง กองทัพเรื อ ในการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จานวน 42 ข้อ
คาชี้แจง โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาว่าความคิดเห็นของท่านที่มีตอ่ การปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลาในประเด็นต่อไปนี้
โปรดทาเครื่ องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของของกาลังพล
หน่ วยบัญชาการต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ข้ อ
ปฏิบัติงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา
การยอมรับนับถือ
7 ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิหน้าที่ ท่านจะได้รับความร่ วมมือ
และอานวยความสะดวกจากประชาชนในพื้นที่จงั หวัด
นราธิวาสและในจังหวัดสงขลาให้เป็ นอย่างดี
8 ท่านคิดว่า ประชาชนในพื้นที่จงั หวัดนราธิวาสและ
ในจังหวัดสงขลา มีความเชื่อมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
หน่วยงานท่านเสมอ
9 ผูบ้ งั คับ บัญชา เพือ่ นร่ วมงานในหน่วยงานของท่าน
มีความเชื่อมัน่ และยอมรับในการปฏิบตั ิหน้าที่ของท่าน
10 ท่านคิดว่าในการปฏิบตั ิหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน
สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกันกับหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในพื้นที่ได้เป็ นอย่างดี
11 ท่านคิดว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่
สามารถให้ความร่ วมมือและสนับสนุนในการปฏิบตั ิงาน
เมื่อหน่วยงานของท่านต้องการความร่ วมมือ
งานที่ท้าทาย
12 ท่านสามารถปฏิบตั ิงานและตอบสนองภารกิจ
ตามนโยบายที่ได้รับมอบ จนบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กองทัพเรื อกาหนด
13 ท่านสามารถที่จะลาดตระเวน คุม้ ครองและปกป้อง
อันตรายให้กบั ครู นักเรี ยนและพระภิกษุ
ในพื้นที่รับผิดชอบได้
14 ท่านสามารถที่จะเข้าไปตรวจค้นบุคคลและ รถทีต่ อ้ ง
สงสัยเมื่อได้รับการแจ้งจากพลเมืองดี ในพืน้ ที่จงั หวัด
นราธิวาสและในจังหวัดสงขลาได้ตามที่รับแจ้งเสมอ
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของของกาลังพล
หน่ วยบัญชาการต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ข้ อ
ปฏิบัติงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา
15 ท่านสามารถที่จะ ขัดขวาง ป้องปราม การกระทาความผิด
และผูท้ ี่ไม่หวังดีที่จะพยายามก่อความไม่สงบในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาสและในจังหวัดสงขลาได้
16 ท่านสามารถเป็ นครู สอนหนังสือหรื อวิชาชีพในโรงเรี ยน
ที่ยงั ขาดแคลนบุคลากรครู หากทางโรงเรี ยนมีการร้องขอ
จากหน่วยงานของท่านในพื้นที่จงั หวัดนราธิวาสและ
ในจังหวัดสงขลาได้
ความรับผิดชอบ
17 ท่านสามารถปฏิบตั ิงานในการตั้งจุดสกัด จุดตรวจค้น
ในพื้นที่สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบ
จังหวัดสงขลา
18 ท่านสามารถเฝ้าตรวจบุคคล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และ
สิ่งของผิดกฎหมายต้องห้าม นาเข้ามาในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาส และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
19 ในการปฏิบตั ิงานในการคุม้ ครองครู นักเรี ยน และ
พระภิกษุ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านจะปฏิบตั ิ
ให้ดี และเกิดความปลอดภัยสูงสุด
20 ในการปฏิบตั ิงานในการคุม้ ครองครู นักเรี ยนและ
พระภิกษุในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านจะ
ปฏิบตั ิดว้ ยความเท่าเทียมกันอย่างยุติธรรม ไม่มีการ
แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และ เลือกปฏิบตั ิ
21 ในการลาดตระเวนตรวจการณ์ในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่จงั หวัดสงขลา ท่านจะปฏิบตั ิอย่าง
ระมัดระวังและรอบครอบที่สุดเพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใน
ชุดลาดตระเวนของท่านปลอดภัย
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของของกาลังพล
หน่ วยบัญชาการต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ข้ อ
ปฏิบัติงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา
ความก้ าวหน้ า
22 ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ ในพืน้ ที่สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดสงขลา จะทาให้ท่าน
ได้รับความก้าวหน้าในหน้าที่การทางานของท่านมากกว่า
คนที่อยูใ่ น ณ ที่ต้งั ปกติ
23 ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน พื้นที่สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา จะทาให้ท่านได้รับ
การพิจารณาเลื่อนยศที่สูงขึ้น
24 ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ใน พื้นที่สนามบินนราธิวาส
และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาจะทาให้ท่านได้รับ
การพิจารณาเลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น
ความเจริญก้ าวหน้ าส่ วนบุคคล
25 ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับมอบใน พื้นที่
สนามบินนราธิวาส และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัด
สงขลาจะทาให้ท่าน มีโอกาสได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ
ให้ได้รับบาเหน็จความชอบ 2 ขั้นในปี ถัดไป
26 ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับมอบในพื้นที่
สนามบินนราธิวาส และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัด
สงขลาจะทาให้ท่านได้รับการพิจารณาคะแนนเพิม่ พิเศษ
ในการสอบเลื่อนยศที่สูงขึ้นเป็ นอันดับแรก
ความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคล
27 ท่านมีความเชื่อมัน่ ในตัวเพือ่ นร่ วมงานที่ท่านจะได้
ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ทั้งงานในหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิและงาน
อื่น ๆ ในหน่วยเฉพาะกิจในพืน้ ที่สนามบินนราธิวาสและ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของของกาลังพล
หน่ วยบัญชาการต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ข้ อ
ปฏิบัติงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา
28 ท่านมีความเชื่อมัน่ ว่าท่านจะได้แนวคิดและทัศนคติ
ใหม่ ๆ ในการปฏิบตั ิงาน จากเพือ่ นร่ วมงานและ
ประชาชนในพื้นที่ ของหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
การปกครองบังคับบัญชา
29 ท่านคิดว่า ผูบ้ งั คับบัญชาและเพือ่ นร่ วมงาน สามารถ
ยอมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการตัดสินใจ
ของท่าน ในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้และจังหวัดสงขลา
30 ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชาสามารถให้คาแนะนาที่เป็ น
ประโยชน์แก่ตวั ท่านได้เสมอในการปฏิบตั ิงานในพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา
31 ท่านคิดว่าผูบ้ งั คับบัญชาจะมอบหมายงานอย่างยุติธรรม
และเท่าเทียมกันได้อย่างทัว่ ถึงทุกระดับ ทุกชั้นยศ
ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดสงขลา
นโยบายและการบริหาร
32 ท่านมีความเข้าใจและรับทราบเหตุผลในการไป
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่สนามบินนราธิวาส และในพื้นที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
33 ท่านคิดว่านโยบายในการปฏิบตั ิงานและการบริ หารงาน
ภายในหน่วยสอดคล้องสถานการณ์และการแก้ไขปั ญหา
ความไม่สงบในพืน้ ที่สนามบินนราธิวาสและในพืน้ ที่
รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของของกาลังพล
หน่ วยบัญชาการต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ข้ อ
ปฏิบัติงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา
สภาพการทางาน
34 ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทางาน
ตามภูมิประเทศ ทั้งวิถีชีวติ ความเป็ นอยู่ ความเชื่อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาได้
35 ท่านสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพการทางานและ
ในสิ่งอานวยความสะดวกภายในหน่วยในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่จงั หวัดสงขลา ที่มีความแตกต่าง
จากสภาพการทางานในที่ต้งั ปกติได้
36 ท่านสามารถปรับสภาพการทางานของท่านให้เข้ากับ
ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบและเพือ่ นร่ วมงาน ในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
ได้เป็ นอย่างดี
ความมั่นคงในการทางาน
37 ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับมอบในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
จะทาให้ท่านมีความรู ้ ความสามารถและประสบการณ์
เพิม่ มากขึ้น
38 ผลจากการไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการได้รับมอบใน พื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
จะทาให้ท่านมีสามารถนามาประยุกต์ใช้และปรับใช้กบั
หน่วยงานราชการอื่นที่มีลกั ษณะของงาน หน้าที่ และ
ภารกิจที่มีลกั ษณะที่เหมือนกันได้
39 เมื่อจบภารกิจในการไปปฏิบตั ิหน้าที่ ในพื้นที่สนามบิน
นราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาแล้ว
จะทาให้หน้าที่การทางาน และชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของของกาลังพล
หน่ วยบัญชาการต่ อสู้ อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรื อ
ข้ อ
ปฏิบัติงานในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และจังหวัดสงขลา
ค่าตอบแทน
40 เมื่อท่านไปไปปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่สนามบินนราธิวาสและ
ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลาแล้วจะทาให้ท่าน
ได้รับ เงินเดือน และค่าตอบแทน ที่เพิม่ มากขึ้น
41 เมื่อท่านได้รับอันตรายขณะปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่
สนามบินนราธิวาสและในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดสงขลา
แล้ว ท่านคิดว่า สินไหม เบี้ยประกันภัยต่าง ๆ
ที่ทางราชการกาหนดให้น้ นั มีความเหมาะสมดี
42 ท่านคิดว่าจากสภาวะเศรษฐกิจและความเป็ นอยู่
ในปั จจุบนั ค่าตอบแทนจากการไปปฏิบตั ิงานในพื้นที่
สนามบินนราธิวาส และในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัด
สงขลานั้นควรที่จะมีการปรับเพิม่ มากขึ้น
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