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บทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบพรรณนา (descriptive	research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)	ศึกษาระดับความ

วิตกกังวลของครอบครัวต่อกำาลังพลท่ีปฏิบัติภารกิจ	ณ	กองกำาลังเฉพาะกิจทางอากาศ	9 (กกล.ทอ.ฉก.9)	สนามบิน

บ่อทอง	จังหวัดปัตตานี	2)	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลของครอบครัวจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	และ	

3)	ศึกษาวิธีการช่วยลดความวิตกกังวลของครอบครัวต่อ	กกล.ทอ.ฉก.9	ตัวอย่างคือ	คนในครอบครัว	จำานวน	60	คน	

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย	 ได้แก่	 แบบสอบถาม	ประกอบด้วย	4	ส่วนคือ	ส่วนที่	 1	ข้อมูลส่วนบุคล	ส่วนที่	 2	

แบบสอบถามความวิตกกังวล	ส่วนท่ี	3	แบบสอบถามวิธีการช่วยลดความวิตกกังวล	และส่วนท่ี	4	คำาถามปลายเปิด	

มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ	0.83 ข้อมูลส่วนบุคคลวิเคราะห์ด้วย	การแจกแจงความถี่และหาค่า

ร้อยละ	 วิเคราะห์ระดับความวิตกกังวลของครอบครัวด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต	 (Arithmetic	 mean)	 เปรียบเทียบ 

ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวล	จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลคือ	กลุ่มอายุและลักษณะความสัมพันธ์วิเคราะห์ด้วย	F-test 

ผลการวิจัย	พบว่า	1)	ค่าเฉล่ียความวิตกกังวลรวมของครอบครัว	กกล.ทอ.ฉก.9	อยู่ในระดับปานกลาง	9	(X–	=	2.13)	

โดยความรู้สึกพะวงเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อ	กกล.ทอ.ฉก.9	X–	=	3.93	รู้สึกห่วงใยกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ	

กกล.ทอ.ฉก.9	X–	=	3.93	รู้สึกไม่สบายใจ	X–	=	3.61	รู้สึกทุกข์ร้อนใจ	X–	=	3.55	มีอาการนอนไม่หลับ	X–	=	2.66	

มีอาการปวดศีรษะและเหนื่อยง่าย	อ่อนเพลีย	X–	=	2.38	และ	2.15	ตามลำาดับ	คะแนนน้อยสุดคือไม่ค่อยสนใจ

ตนเอง	X–	=	1.48		2)	 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลของครอบครัวจำาแนกตามอายุและลักษณะ

ความสัมพันธ์	มีค่าคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวล	แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	(F	=	5.993	

และ	F	=	2.646	ตามลำาดับ)	และ	3)	วิธีช่วยลดความวิตกกังวลของครอบครัว	กกล.ทอ.ฉก.9	คือต้องการให้กลับ

มาพักตามระยะเวลาทุก	20	วัน	มากที่สุด	X–	=	4.66	รองลงมาคือ	ต้องการทราบข่าวการเคลื่อนไหวของ	กกล.

ทอ.ฉก.9	X–	=	4.28	ต้องการให้	กกล.ทอ.ฉก.9	ติดต่อครอบครัวสม่ำาเสมอ	X–	=	4.25	ต้องการรับฟังคำาชี้แจง 

วิธีการทำางานของ	กกล.ทอ.ฉก.9	X–	=	4.00	ต้องการชมวีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับ	กกล.ทอ.ฉก.9	X–	=	3.96	ต้องการ

ทราบข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่	กกล.ทอ.ฉก.9	X–	=	3.96	

	 ผลการศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า	ผู้รับผิดชอบจัดเวลาผลัดเปลี่ยนกำาลังให้	กกล.ทอ.ฉก.9	กลับมาพักตาม 

ระยะเวลาทุก	20	วัน	ตามท่ีวางแผนไว้	ควรหาวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือส่ือสารระหว่างครอบครัวภายใต้ขอบเขตท่ีได้รับ

อนุญาต	ควรจัดทำาวีดีทัศน์เพ่ือให้ข้อมูลต่อครอบครัว	ด้านขอบเขตการทำางาน	เหตุการณ์ท่ี	กกล.ทอ.ฉก.9	อาจเผชิญ	

และวิธีการเตรียมการเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อยู่ภายใต้สภาวการณ์ความเสี่ยง
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Abstract 

	 The	objectives	of	this	descriptive	research	were	1)to	examine	families’	anxiety	

levels,	2)	to	compare	mean	scores	of	families’	anxiety	classified	by	personal	characteristics	

and	3)	to	discover	the	ways	to	alleviated	families’	anxiety	of	the	of	air	force	personnel	

stationed	 at	 Air	 Task	 Force	 9;	 Bortong,	 Pattani.	 Samples	 were	 60	 family	 members	 

participated	 in	 the	study.	Research	 instrument	was	questionnaire	which	composed	of	 

4	parts;	part	1	demographic	data,	part	2	anxiety	measurement,	part	3	the	ways	to	alleviate	

anxiety	and	part	4	open	ended	question.	Data	were	analyzed	by	arithmetic	mean,	and	

f-test.	

	 Research	results	were	as	follows:	1)	mean	scores	of	the	families’	anxiety	of	air	

force	personnel	stationed	at	Air	Task	Force	9,	Bortong,	Pattani.	were	at	moderate	level	

(X–	=	2.13):	mean	scores	of	concerning	safety	X–	=	3.93,	concerning	danger	X–	=	3.93,	

feeling	of	distress	X–	=	3.61,	suffering	X–	=	3.55,	insomnia	X–	=	2.66,	headache,	fatigue	 

X–	=	2.38,	X–	=	2.15	respectively.	The	lowest	scores	were	lack	of	interested	in	oneself	 

X–	=	1.48;	2)	the	comparison	of	families’	anxiety	scores	classified	by	personal	characteristics	

of	age	and	relationship	revealed	significant	differences	at	.05	level	(F	=	5.993,	F	=	2.646);	

and	3)	the	ways	to	alleviate	families’	anxiety	were	the	need	of	the	air	task	force	to	leave	

from	work	every	20	days	X–	=	4.66,	the	need	to	know	their	movement	X–	=	4.28,	the	need	

to	get	in	touch	X–	=	4.25,	the	need	to	recognize	how	they	work	X–	=	4.00,	the	need	to	

watch	video	of	their	activities	X–	=	3.96,	the	need	to	know	how	they	were	trained	before	

doing	missions	X–	=	3.96.	

	 The	research	results	indicated	that	families	needed	the	air	task	force	to	leave	from	

work	every	20	days.	They	needed	to	watch	video	related	to	the	air	task	force	mission	

and	how	they	were	trained	to	fight	when	they	were	at	risk.
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

	 สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศไทย	หรือ	ไฟใต้	เป็นเหตุการณ์รุนแรงท่ีเกิดข้ึน

ในสามจังหวัดภาคใต้ ได้แก่	จังหวัดปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	และสี่อำาเภอของจังหวัดสงขลา	ได้แก่	

อำาเภอจะนะ อำาเภอนาทวี อำาเภอเทพา และอำาเภอสะบ้าย้อย	ต่อมาเมื่อ	พ.ศ.	2556	ได้เพิ่มอีก 

หนึ่งอำาเภอ	 ได้แก่	อำาเภอสะเดา	 โดยมีเหตุการณ์ลอบทำาร้าย	วางเพลิง	วางระเบิด	 เกิดขึ้นอย่าง 

ต่อเนื่อง	(วิกิพีเดีย	สารานุกรมเสรี,	2557;	สุณัย	ผาสุก,	2551)	

	 จากสือ่ทีเ่ผยแพรข้่อมลูข่าวสาร	ซ่ึงมหีลายรปูแบบ	หลายช่องทาง	เช่น	สิง่พมิพ	์หนงัสอืพมิพ	์

วิทยุ	 โทรทัศน์	 และอินเทอร์เน็ต	 ทำาให้ประชาชนผู้บริโภคข่าวเกิดความกลัว	 และความเครียด	 

ซ่ึงส่งผลต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	และย่ิงในกรณีท่ีผู้บริโภคข่าวสารคือผู้ท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ี

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ยิ่งเป็นสิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความเครียดอย่างมาก	และยังส่งผลกระทบ

ต่อความรู้สึกวิตกกังวลที่ของญาติกองกำาลังที่ปฏิบัติหน้าที่	 ในพื้นท่ีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 

การคลีค่ลายปญัหาสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้จำาเป็นต้องอาศยัความร่วมมอืจากหลายฝา่ยท้ังรฐับาล

และประชาชน	 โดยเฉพาะตำารวจและทหารซ่ึงต้องทำาหน้าที่ในการรักษาความสงบ	 ทหารทั้งสาม

เหล่าทัพคือกองทัพบก	กองทัพเรือ	และกองทัพอากาศ	ต้องไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกัน	ปราบปราม	

และปกป้องอันตรายที่อาจเกิดกับประชาชนในพื้นที่	 โดยมีพื้นที่รับผิดชอบและหน้าที่ตามที่ได้รับ 

มอบหมายจากทางราชการ	(นิวัติ	อินทรวิเชียร	และวัชราภรณ์	เปาโรหิตย์,	2556)

	 กองทพัอากาศได้จดัเตรยีมกำาลงักองทพัอากาศสว่นหนึง่เพือ่สนบัสนนุภารกิจในเขตพืน้ทีส่าม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ท่ีสนามบินบ่อทอง	 ในเขตจังหวัดปัตตานี	 และมีกองกำาลังกองทัพอากาศ

จำานวนหน่ึงถูกส่งไปปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยกองกำาลังทางอากาศเฉพาะกิจ	9	(กกล.ทอ.ฉก.	9)	สนามบิน

บ่อทอง	มีอากาศยานประจำาการคือ	เฮลิคอปเตอร์	(BELL)	Peacemaker,	Diamond	และ	C-130	

โดยมีภารกิจหลักคือ	ช่วยเหลือกู้ภัย	ถ่ายภาพทางอากาศ	บินลำาเลียง	ฝึกบินลำาเลียงข้ันต้น	และรับส่ง

บุคคลสำาคัญ	เนื่องจากภัยก่อการร้ายในรูปแบบต่าง	ๆ 	การเผชิญกับปัญหาการถูกซุ่มโจมตี	การลอบ

วางระเบิด	 เกิดข้ึนเสมอมา	 เหตุการณ์ความสูญเสียดังกล่าวเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องและนับวันจะทวี

ความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน	 ข่าวความรุนแรงและการสูญเสียอาจส่งผลให้ครอบครัวเกิดความกลัว	 

วิตกกังวลต่อความปลอดภัยของ	กกล.ทอ.ฉก.9	ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่	ซึ่งหากครอบครัวมีความวิตก

กังวลมากเกินไปก็อาจรบกวนการดำาเนินชีวิตประจำาวันและส่งผลเสียรุนแรงต่อสุขภาพได้	 (นิวัติ	

อินทรวิเชียร	และวัชราภรณ์	เปาโรหิตย์,	2556) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	เพ่ือศึกษาระดับความวิตกกังวลของครอบครัวต่อกำาลังพลท่ีปฏิบัติภารกิจ	ณ	กกล.ทอ.ฉก.9	

สนามบินบ่อทอง	จังหวัดปัตตานี	

	 2.	เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลของครอบครัวต่อกำาลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ	 ณ	 

กกล.ทอ.ฉก.9	สนามบินบ่อทอง	จังหวัดปัตตานี	จำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล	

	 3.	เพ่ือศึกษาวิธีการช่วยลดความวิตกกังวลของ	 ครอบครัวต่อกำาลังพลท่ีปฏิบัติภารกิจ	 ณ	 

กกล.ทอ.ฉก.9	สนามบินบ่อทอง	จังหวัดปัตตานี	

กรอบแนวคิดการวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

	 ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซ่ึงประกอบด้วยพื้นท่ีจังหวัดยะลา	 ปัตตานี	 

และนราธิวาสเป็นเหตุการณ์ท่ีสะเทือนขวัญ	มีความรุนแรง	และถ่ีข้ึนต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2547	เป็นต้นมา	

ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายประเด็น	เช่น	การเมือง	การศึกษา	ความยากจน	ยาเสพติด	การว่างงาน	

วัฒนธรรม	ความเชื่อและค่านิยม	เป็นต้น	จากสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าว	ส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพ	ดา้นร่างกายและจิตใจ	และส่งผลดา้นสุขภาพจิต	ทำาใหป้ระชาชน	เจ้าหน้าทีข่องรฐัรวมขาด

ขวัญและกำาลังใจ	 ทำาให้มีความรู้สึกเศร้าใจ	 ท้อแท้ในการดำาเนินชีวิต	 หดหู่กับการพบเห็นและรับรู้

เหตุการณ์	หวาดระแวงในการดำาเนินชีวิตและวิตกกังวล	(แน่งน้อย,	2554;	ลดาวัลย์	แก้วสีนวล,	

2551)	ความกังวลเป็นเร่ืองธรรมชาติอย่างหน่ึงท่ีพบได้เป็นปกติในมนุษย์เพ่ือเตรียมพร้อมในการเผชิญ

ปัญหาหรือสถานการณ์ความเครียดต่าง	 ๆ	 ซึ่งแสดงออกทั้งในทางความคิดและความรู้สึกทางกาย	

ผลักดันให้คนเราแก้ปัญหาและคิดพัฒนาสิ่งต่าง	ๆ	แต่ถ้าความคิดวิตกกังวลนั้นมากเกินไป	ควบคุม

ไม่ได้หรือไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์	ร่วมกับมีอาการมากเกินไป	ก็จัดเป็นความผิดปกติแบบหน่ึงท่ีควร

ได้รับการดูแลรักษา	เพื่อลดความทรมานกาย	ทรมานใจ	(Department	of	Psychiatry,	Faculty	

of	Medicine,	Chulalongkorn	University,	2014)	จำาลอง	ดิษยวณิช	และพริ้มเพรา	ดิษยวณิช	

(2557)	กลา่วถึงความวิตกกังวล	(anxiety)	ว่าเป็นความรูส้กึเชิงจติวิสยัอย่างหนึง่ของความไมส่บายใจ	

และความหวาดหว่ัน	 เก่ียวกับการคุกคามบางอย่างท่ีจะมาถึงซ่ึงไม่ทราบว่าเป็นอะไร	 การคุกคาม 

มักเก่ียวข้องกับร่างกายความวิตกกังวลเพียงเล็กน้อย	 หรือในระดับท่ีไม่มากจนเกินไปจะมีลักษณะ

เป็นแรงจูงใจ	(motive)	ท่ีสำาคัญอย่างหน่ึงซ่ึงทำาให้คนเรากระตือรือร้นท่ีจะจัดการหน้าท่ีของตนให้ลุล่วง

ไปดว้ยดี	สำาหรบัคนทัว่ไปถ้าใครไมม่คีวามวิตกกังวลเลย	ก็อาจกลายเป็นคนเฉือ่ยชา	แตถ้่าความวิตก

กังวลเกิดขึ้นบ่อยและคงอยู่นานจนคนเราไม่สามารถหาทางจัดการหรือทนต่อไปอีกได้	และมีผลเสีย

ต่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	
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	 จำาลอง	ดิษยวณิช	(2544);	จำาลอง	ดิษยวณิช,	พร้ิมเพรา	ดิษยวณิช	(2557);	Spielberger,	

et	al.,	(1972);	Campbell	(1996)	ได้แบ่งความวิตกกังวลออกเป็น	2	ชนิด	ได้แก่	ความวิตกกังวล

ขณะเผชิญความวิตกกังวลแฝง	ดาราวรรณ	ตะปิ่นตา	(2535)	กล่าวว่าความวิตกกังวลทั้ง	2	ชนิด 

มีความสัมพันธ์กันคือ	 เมื่อมีสิ่งเร้าเข้ามากระทบบุคคล	 กระบวนการทางปัญญา	 เช่น	 ความคิด	 

ความเช่ือรวมทัง้ความวิตกกังวลแฝงจะทำาหนา้ทีป่ระเมนิสิง่เร้าท่ีมากระทบ	เมือ่ประเมนิได้ว่าสิง่เรา้

จะเข้ามาทำาอันตรายหรือคุกคามตนเองจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพการณ์ดังกล่าวแสดงออก

เป็นความวิตกกังวล	บุคคลที่มีความวิตกกังวลแฝง	จะเป็นตัวเสริมให้ความวิตกกังวลรุนแรงกว่าผู้ที่

ไม่มีความวิตกกังวลแฝง	

	 อำาไพวรรณ	พุ่มศรีสัวสดิ์	(2543)	กล่าวว่าความวิตกกังวล	เป็นประสบการณ์ทางจิตใจของ

บุคคลที่เกิดข้ึนเมื่อมีหรือคาดว่าจะมี	 สิ่งที่คุกคามความมั่นคงของบุคคล	 ความวิตกกังวลในระดับ 

เล็กน้อยและปานกลาง	เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าจำาเป็นสำาหรับการมีชีวิตช่วยให้คนมีความกระตือรือร้นต่ืนตัว	

มีการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง	 ส่วนความวิตกกังวลในระดับรุนแรงและท่วมท้น	 บุคคลอาจจะ

ปรับตัวไม่ได้ทำาให้มีการรับรู้ผิด	พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากปกติและมีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วย	

ความวิตกกังวลเป็นพลังงานซึ่งกดดันให้คนกระทำาหรือแสดงพฤติกรรมต่าง	ๆ	และความวิตกกังวล

สามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้	

	 นูรียะ	มามะ	(2551)	กล่าวว่าความวิตกกังวล	ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางอารมณ์	จะมี

อาการหงุดหงิดง่าย	กระสับกระส่าย	โกรธง่าย	รู้สึกตนเองไม่มีค่า	ไม่มีความสำาคัญ	เศร้า	เสียใจง่าย	

ร้องไห้บ่อย	 สงสัยบ่อย	 จะซักถามมากข้ึน	 พักผ่อนได้น้อย	 หวาดหว่ัน	 แยกตัว	 ขาดความสนใจ	 

ขาดความคิดรเิร่ิม	รอ้งไห้ง่าย	แมเ้ร่ืองเพยีงเลก็นอ้ย	เรยีกรอ้ง	พึง่พาผูอ้ืน่	ตำาหนติเิตียนผูอ้ืน่วิจารณ์

ตัวเองและผู้อื่น	มีความโน้มเอียงที่จะทำาลายตัวเอง	ฝันร้ายไร้อารมณ์แยกตัว	สัมพันธภาพกับผู้อื่น

เปลี่ยนแปลงไป 

วิธีการดำาเนินงานวิจัย

 ประชากรและตวัอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ	ญาติของกำาลงัพลทีป่ฏบัิติราชการ	

ณ	กกล.ทอ.ฉก.9	สนามบิน	บ่อทอง	ปัตตานี	มากกว่าสามเดือนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบ	convenient	

sampling	ได้แบบสอบถามที่สมบรูณ์	60	ชุด	

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	4	ส่วน	ได้แก่	ส่วนท่ี	1	ข้อมูลส่วนบุคคล	ส่วนท่ี	2	

แบบสอบถามความวิตกกังวลของครอบครัวต่อกำาลังพลท่ีปฏิบัติราชการ	ณ	กกล.ทอ.ฉก.9	สนามบิน

บ่อทอง	 ปัตตานี	 ส่วนที่	 3	 แบบสอบถามวิธีการช่วยลดความวิตกกังวลของครอบครัวต่อกำาลังพล 

ที่ปฏิบัติภารกิจ	ณ	กกล.ทอ.ฉก.9	สนามบินบ่อทอง	จังหวัดปัตตานี	และส่วนที่	4	คำาถามปลายเปิด	
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 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ เครื่องมือการประเมิน	ความวิตกกังวลของครอบครัวต่อ

กำาลังพลท่ีปฏิบัติภารกิจ	ณ	กกล.ทอ.ฉก.9	ฯ	และแบบสอบถามวิธีการช่วยลดความวิตกกังวลของครอบครัว

ต่อกำาลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ	ณ	กกล.ทอ.ฉก.9	สนามบินบ่อทอง	จังหวัดปัตตานี	ผ่านการตรวจสอบ 

ความตรงตามโครงสร้างและความตรงตามเน้ือหาโดยผู้เช่ียวชาญ	3	ท่าน	ได้แก่	นักจิตวิทยา	จากสถาบัน

เวชศาสตร์การบิน	นักวิชาการ	กองการพยาบาลโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช	และอาจารย์พยาบาล

ประจำาภาควิชาการพยาบาลจิตเวช	 คณะผู้วิจัยได้ปรับข้อคำาถามตามการเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 

และนำาไปทดสอบความเทีย่งของเครือ่งมอื	โดยใช้สมัประสทิธิ	์α	ของ	Chronbach	ไดค่้าความเทีย่ง

ของเครื่องมือ	r	=	0.9216	

 การพิทักษ์สิทธ์ิตัวอย่าง ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์	ประโยชน์การเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ	

ผู้เข้าร่วมการวิจัยลงนามยินยอมด้วยความสมัครใจไม่มีการบีบบังคับใด	ๆ	รวมทั้งสิทธิในการยกเลิก

หรือการถอนตัวจากการวิจัยในเอกสารยินยอมเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้

 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 คณะผู้วิจัยได้ทำาหนังสือขออนุญาตครอบครัวของกำาลังพลที่ปฏิบัติ

หน้าที่	 ณ	 กกล.ทอ.ฉก.9	 สนามบินบ่อทอง	 จังหวัดปัตตานี	 โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา	 

เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจากนั้นจึงนำาแบบสอบถามไปทำาการเก็บรวบรวมข้อมูล	

 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณ	 คำานวณค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และ	 

F-test	เพื่อเปรียบเทียบความวิตกกังวล	จำาแนกตามอายุ	และลักษณะความสัมพันธ์	และทดสอบ

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดยใช้	LSD	

ผลการวิจัย

 ระดับความวิตกกังวลของครอบครัวต่อกำาลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ	ณ	กกล.ทอ.ฉก.9	สนามบิน 

บ่อทอง	จังหวัดปัตตานี	คือรู้สึกไม่สบายใจ	รู้สึกทุกข์ร้อนใจ	รู้สึกพะวงเกี่ยวกับความปลอดภัย	รู้สึก

ความห่วงใยกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยู่ในระดับมาก	คือ	X–	=	3.61,	3.55,	3.93,	3.93	ตามลำาดับ	

มีอาการนอนไม่หลับ	มีอาการปวดศีรษะ	มีอาการเหนื่อยง่าย	อ่อนเพลีย	มีอาการหัวใจเต้นเร็วและ

ถี่ขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง	คือ	X–	=	2.66,	2.38,	2.15,	และ	2.06	ตามลำาดับ	ไม่ค่อยสนใจตนเอง	

อยู่ในระดับน้อย	คือ	X–	=	1.48	ความวิตกกังวลรวมอยู่ในระดับปานกลาง	X–	=	2.13	แสดงใน

ตาราง	1
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ตาราง 1	ระดับความวิตกกังวลของครอบครัวต่อกำาลังพลท่ีปฏิบัติภารกิจ	ณ	กกล.ทอ.ฉก.9	สนามบิน

บ่อทอง	จังหวัดปัตตานี	

ลำาดับ รายการ
ค่าเฉลี่ยความวิตกกังวล

 X– (n = 60) S.D. ระดับ

1

2

3

4

5	

6

7

8

9

รู้สึกไม่สบายใจ	

รู้สึกทุกข์ร้อนใจ	

รู้สึกพะวงเกี่ยวกับความปลอดภัย	

รู้สึกห่วงใยกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

มีอาการนอนไม่หลับ

มีอาการปวดศีรษะ	

มีอาการเหนื่อยง่าย	อ่อนเพลีย

มีอาการหัวใจเต้นเร็วและถี่ขึ้น

ไม่ค่อยสนใจตนเอง	

ความวิตกกังวลรวม

3.61

3.55

3.93

3.93

2.66

2.38

2.15

2.06

1.48

2.13

0.95

0.96

0.86

0.89

0.89

0.88

0.87

0.98

0.72

0.54

มาก

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

น้อย

ปานกลาง

	 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลของครอบครัวต่อกำาลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ	 ณ	 

กกล.ทอ.ฉก.9	สนามบินบ่อทอง	จังหวัดปัตตานี	จำาแนกตามอายุพบว่า	มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยสำาคัญทางสถิติ	(F	=	5.93,	p-value	<0.05)	แสดงในตาราง	2

ตาราง 2	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลของครอบครัวต่อกำาลังพลท่ีปฏิบัติภารกิจ	 ณ	 

กกล.ทอ.ฉก.9	สนามบินบ่อทอง	จังหวัดปัตตานี	จำาแนกตามอายุ

อายุ X– S.D. F p-value

21-30	ปี

31-40	ปี

41-50	ปี

51-60	ปี

2.53

1.81

2.04

1.98

0.61

0.36

0.48

0.35

5.93 <0.05
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	 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลของครอบครัวต่อกำาลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ	 ณ	 

กกล.ทอ.ฉก.9	สนามบินบ่อทอง	จังหวัดปัตตานี	จำาแนกตามลักษณะความสัมพันธ์	พบว่า	ภรรยา	

ญาติผู้ใหญ่	 พี่ชาย	 มารดา	 บิดา	 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 (F	=	5.99,	 

p-value	<0.05)	แสดงในตาราง	3

ตาราง 3	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความวิตกกังวลของครอบครัวต่อกำาลังพลท่ีปฏิบัติภารกิจ	 ณ	 

กกล.ทอ.ฉก.9	สนามบินบ่อทอง	จังหวัดปัตตานี	จำาแนกตามลักษณะความสัมพันธ์	

ลักษณะความสัมพันธ์ X– S.D. F p-value

ภรรยา

ญาติผู้ใหญ่

พี่ชาย

มารดา

บิดา

2.50

2.15

2.14

2.00

1.89

0.42

0.69

0.75

0.45

0.27

5.9 <0.05

	 วิธีการช่วยลดความวิตกกังวลของครอบครัวข้าราชการ	กองทัพอากาศ	ที่ปฏิบัติหน้าที่	ณ	

กกล.ทอ.ฉก.9	 สนามบินบ่อทอง	 จังหวัดปัตตานี	 คือ	 ต้องการทราบข้อมูลการเตรียมความพร้อม 

ก่อนไป	ฉก.9	ระดับมาก	X–	=	3.85	ต้องการรับฟังคำาชี้แจงวิธีการทำางาน ระดับมาก	X–	=	4.00	

ต้องการให้	กกล.ทอ.ฉก.9	ติดต่อสม่ำาเสมอระดับมาก	X–	=	4.25	ต้องการทราบข่าวการเคลื่อนไหว

ของ	กกล.ทอ.ฉก.9	X–	=	4.28	ต้องการชมวีดิทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ของ	กกล.ทอ.ฉก.9 ระดับมาก 

X–	=	3.96 แสดงในตาราง	4

ตาราง 4 วิธีการช่วยลดความวิตกกังวลของญาติข้าราชการ	 กองทัพอากาศ	 ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน	 

กกล.ทอ.ฉก.9	ณ	สนามบินบ่อทอง	จังหวัดปัตตานี	

ลำาดับ รายการ
คะแนนความวิตกกังวล

X– S.D. ระดับ

1

2

3

4

5

6

ต้องการทราบข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนไป	ฉก.9

ต้องการรับฟังคำาชี้แจงวิธีการทำางานของ	กกล.ทอ.ฉก.9

ต้องการให้	กกล.ทอ.ฉก.9	ติดต่อสม่ำาเสมอ

ต้องการทราบข่าวการเคลื่อนไหวของ	กกล.ทอ.ฉก.9

ต้องการให้	กกล.ทอ.ฉก.9	กลบัมาพกัตามระยะเวลาทุก	20	วัน

ต้องการชมวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับงานของ	กกล.ทอ.ฉก.9
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อภิปรายผลการวิจัย

 ผลการวิจยัพบวา่	คา่เฉลีย่ความวิตกกังวลของญาติกองกำาลงั	กองทพัอากาศ	ทีป่ฏบัิตหินา้ท่ี	

ณ	 กกล.ทอ.ฉก.9	 ณ	 สนามบินบ่อทอง	 จังหวัดปัตตานี	 พบว่าค่าเฉลี่ยระดับความวิตกกังวลรวม	 

X–	=	2.13,	S.D.	=	0.57	อยู่ในระดับปานกลาง	ความวิตกกังวลระดับกลาง	(Moderate	anxiety)	

ในระดับนี้	 บุคคลจะเกิดการรับรู้เร่ืองต่าง	 ๆ	 แคบลง	 บุคคลจะสนใจเฉพาะปัญหาท่ีจะทำาให้ตน 

ไม่สบายใจ	พยายามควบคุมตนเองมากขึ้น	พยายามแก้ปัญหาสูงขึ้น	ซึ่งจำาลอง	ดิษยวณิช	(2541);	

จำาลอง	ดิษยวณิช	และพริ้มเพรา	ดิษยวณิช	(2557)	กล่าวถึงความวิตกกังวล	(anxiety)	ว่าเป็น

ความรู้สึกเชิงจิตวิสัยอย่างหน่ึงของความไม่สบายใจ	และความหวาดหว่ันเก่ียวกับการคุกคามบางอย่าง

ที่จะมาถึงซึ่งไม่ทราบว่าเป็นอะไร	ซึ่งจะส่งผลต่อความผาสุกทางด้านร่างกายและจิตใจ	และผลการ

วิจัยพบว่าครอบครัวมีความรู้สึกพะวงเก่ียวกับความปลอดภัยและรู้สึกห่วงใยกับอันตรายที่อาจ 

เกิดขึ้น	เช่น	ร่างกายได้รับบาดเจ็บ	หรืออาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้	ส่งผลต่อความผาสุกทางใจ	

(psychological	well-being)	Freud	(1993)	กล่าวว่า	ความกังวลอย่างมีจุดมุ่งหมาย	(objective	

anxiety)	 เหมือนกับความกลัว	 (fear)	 โดยปกติความกลัวที่แท้จริงนั้นจะต้องมีเหตุจากภยันตราย

ภายนอก	 (external	 danger)	 ซึ่งครอบครัวของ	 กกล.ทอ.ฉก.9	 ทราบอยู่ตลอดเวลาว่าการปฏิบัติ

หนา้ทีใ่นสามจงัหวัดชายแดนภาคใตม้แีต่ภยันตรายจงึเปน็สาเหตุหลกัทีท่ำาให้ญาติเกิดความวิตกกังวล	

ซ่ึงผลการวิจัยสอดคล้องกับ	อำาไพวรรณ	พุ่มศรีสัวสด์ิ	(2543)	กล่าวว่า	ความวิตกกังวลเป็นประสบการณ์

ทางจติใจของบุคคลทีเ่กิดข้ึนเมือ่มหีรอืคาดวา่จะม	ีสิง่ท่ีคุกคามความมัน่คงของบุคคล	ความวติกกังวล

ในระดับเล็กน้อยและปานกลาง	เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าจำาเป็นสำาหรับการมีชีวิต	ช่วยให้คนมีความกระตือรือร้น

ต่ืนตัวมีการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง	 ส่วนความวิตกกังวลในระดับมากท่วมท้นบุคคลอาจจะ 

ปรับตัวไม่ได้	ทำาให้มีการรับรู้ผิด	พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากปกติและมีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วย	

ความวิตกกังวลเป็นพลังงานซึ่งกดดันให้คนกระทำาหรือแสดงพฤติกรรมต่าง	ๆ	และความวิตกกังวล

สามารถถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้	 ซึ่งดาราวรรณ	ตะปิ่นตา	 (2535)	 และ	 Lazarus,	 Flokman	 (1984)	

กล่าวว่า	 เมื่อมีสิ่งเร้าเขามากระทบบุคคล	 กระบวนการทางปัญญาเช่นความคิดความเช่ือรวมทั้ง 

ความวิตกกังวลแฝงจะทำาหน้าท่ีประเมินส่ิงเร้าท่ีมากระทบเม่ือประเมินได้ว่าส่ิงเร้าจะเขามาทำาอันตราย

หรือคุกคามตนเองจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาพการณ์ดังกล่าวแสดงออกเป็นความวิตกกังวล	

บุคคลท่ีมีความวิตกกังวลแฝงจะเป็นตัวเสริมให้ความวิตกกังวลขณะเผชิญรุนแรงกว่าผู้ที่ไม่มีความ

วิตกกังวลแฝง	

	 เมื่อเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลจำาแนกตามอายุของครอบครัว	 กองกำาลัง	

กองทัพอากาศที่ปฏิบัติราชการ	ณ	กกล.ทอ.ฉก.	9	สนามบินบ่อทอง	จังหวัดปัตตานี	พบว่า	อายุ	
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21-30	ปี	มีความวิตกกังวลแตกต่างจาก	อายุ	31-40	ปี	41-50	ปี	และ	51-60	ปี	 f	=	5.93	 

p	<0.05	กล่าวคือ	อายุของตัวอย่างที่ทำาการศึกษาอายุ	31-40	มีความวิตกกังวลมากกว่า	ช่วงอายุ	

41-50	ปี	และ	51-60	ปี	ซึ่งเมื่อพิจารณาลักษณะของช่วงอายุดังกล่าวพบว่าส่วนใหญ่คือ	ภรรยา	

ซ่ึงเมือ่พจิารณารว่มกับผลการเปรียบเทยีบค่าคะแนนเฉลีย่ความวิตกกังวลจำาแนกตามลกัษณะความ

สัมพันธ์กับ	กกล.ทอ.ฉก.9	พบว่า	ภรรยามีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลแตกต่างจาก	มารดา	บิดา	

พี่ชาย	 และญาติผู้ใหญ่	 โดยภรรยามีคะแนนเฉลี่ยความวิตกกังวลมากที่สุด	 และบิดาคะแนนเฉลี่ย

ความวิตกกังวลน้อยที่สุด	(F	=	2.646,	p	<	0.05)	จึงกล่าวได้ว่าคู่สมรสคือบุคคลที่มีความหมาย

และความสำาคัญต่อชีวิตอย่างย่ิง	ซ่ึงสอดคล้องกับการวิจัยของ	กรรณิกา	เรืองเดช	อะหมัดลุตฟี	กามา	

ไพบูลย์	ชาวสวนศรีเจริญ	และสุชาติ	สังแก้ว	(2556)	กล่าวว่า	ข้อมูลข่าวสารของคู่สมรสมีผลต่อ

การเกิดความวิตกกังวล	หากข้อมลูข่าวสารแสดงถึงความรุนแรงในเหตกุารณข์องสามจงัหวัดชายแดน

ภาคใต้ยิ่งส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลของภรรยา

	 จากผลการวิจัยพบว่าวิธีการช่วยลดความวิตกกังวลของครอบครัว	 กกล.ทอ.ฉก.9	 พบว่า	

ครอบครัวต้องการให้	 กกล.ทอ.ฉก.9	 กลับมาพักตามระยะเวลาทุก	 20	วัน	มากที่สุด	X–	=	4.66	 

ดังนั้นผู้รับผิดชอบต่อการจัดเวลาผลัดเปลี่ยนกำาลังเพื่อให้กลับมาพักตามเวลาที่กำาหนด	โดยไม่เลื่อน

ออกไป	อาจส่งผลต่อการช่วยลดความวิตกกังวลของครอบครัว	กกล.ทอ.ฉก.9	

	 สว่นความต้องการทราบข่าวการเคลือ่นไหวของ	กกล.ทอ.ฉก.9	X–	=	4.28	เป็นความต้องการ

ลองลงมา	และต้องการให้	กกล.ทอ.ฉก.9	ติดต่อครอบครัวที่อยู่แนวหลังอย่างสม่ำาเสมอ	X–	=	4.25	 

ซ่ึงเป็นอกีวิธีการทีค่รอบครัวเห็นว่าสามารถลดความวิตกกังวลลงได	้เนือ่งจากการตดิตอ่เปน็ช่องทาง 

การสื่อสารที่ทำาใหค้ลายกงัวลหากตอ้งการรับฟังคำาชีแ้จงวิธีการทำางานของ	กกล.ทอ.ฉก.9	X–	=	4.00	

คือต้องการให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบชี้แจงขอบเขตการทำางาน	ว่ามีโอกาสเสี่ยงมากน้อยเพียงใด	

การช้ีแจงขอบเขตหนา้ทีข่อง	กกล.ทอ.ฉก.9	ตอ่ครอบครัวทีอ่ยู่แนวหลงัจงึช่วยลดความวิตกกังวลของ

ครอบครัวได้	ความต้องการชมวีดิทัศน์ท่ีเก่ียวข้องกับเหตุการณ์	กกล.ทอ.ฉก.9	X–	=	3.96	เป็นอีกวิธีการ

ที่สามารถช่วยลดความวิตกกังวลของครอบครัวได้	 และครอบครัวเสนอความต้องการเพิ่มเติมคือ	

ต้องการให้มีการทำาบุญและจัดกิจกรรมสันทนาการภายในหน่วยที่ตั้ง	

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะคือ	

	 1.	ผู้รับผิดชอบต่อการจัดเวลาผลัดเปล่ียนกำาลังเพ่ือให้	กกล.ทอ.ฉก.9	กลับมาพักตามระยะเวลา

ทุก	20	วัน	ควรดำาเนินการตามที่วางแผนไว้ไม่ควรเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงเวลา	
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	 2.	ผู้รับผิดชอบต่อการควบคุมช่องทางการติดต่อสื่อสารของ	กกล.ทอ.ฉก.9	ควรหาวิธีการที่ 

เหมาะสมเพื่อการสื่อสารระหว่างครอบครัวภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาต

	 3.	ผู้รับผิดชอบต่อ	กกล.ทอ.ฉก.9	ควรจัดทำาวีดิทัศน์เพื่อให้ข้อมูลต่อครอบครัวด้าน	ขอบเขต

การทำางาน	เหตุการณ์ท่ี	กกล.ทอ.ฉก.9	อาจเผชิญ	และวิธีการเตรียมการเพ่ือรับมือกับเหตุการณ์ท่ีอยู่

ภายใต้สภาวการณ์ความเสี่ยง
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