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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของความพร้อมในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ และ
ความเสี่ ยงในการปฏิ บั ติ งาน ที่ มี ผลต่ อคุ ณภาพชี วิ ตในการปฏิ บั ติ งานของทหารบกในสามจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ เป็ นการวิ จั ย
เชิ งปริ มาณ เก็ บข้ อมู ลโดยใช้ แบบสอบถามจากกลุ่ มตั วอย่ างเป็ นข้ าราชการทหารบกในสามจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้ วย
ข้ าราชการทหารบก ระดั บชั้ นสั ญญาบั ตร และระดั บชั้ นประทวน จ านวน 390 นาย สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ คื อการวิ เคราะห์
ถดถอยพหุ เชิ งชั้ น และการวิ เคราะห์ เส้ นทางความสั มพั นธ์ ผลการวิ จัยพบว่ า อิ ทธิ พลของความพร้ อมในการปฏิ บั ติ งานของทหาร
มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์และความพร้อมในการปฏิบัติงานจะส่งผล
ทางตรงต่ อความเสี่ ยงในการปฏิ บั ติ งาน และความเสี่ ยงในการปฏิ บั ติ งานของทหารไม่ ส่ งผลต่ อคุ ณภาพชี วิ ตในการปฏิ บั ติ งาน
ดังนั้น จึงสรุ ปได้ว่าการกาหนดนโยบายของกองทัพบกต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของทหาร ควรให้ความสาคั ญในด้านการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
คาสาคัญ: ความพร้อมในการปฏิบัติงาน, ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์, ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน, คุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงาน

Abstract
The purpose of this research was to study the influences of working readiness, benefits
satisfaction and working risks on the quality of solders’ working life in three border provinces in
southern Thailand. The quantitative data was collected by using a questionnaire and the sample was
390 commissioned and non-commissioned soldiers in the tree border provinces. The quantitative
research methods consisted of hierarchical regression analysis and path analysis based. The research
found that the results showed that working readiness had a direct effect on the quality of soldiers’
working life. Benefits satisfaction and working readiness had a direct influence on working risks.
However, the working risks had no impact on the quality of soldiers’ working life. It could be
concluded that the Army’ policy on quality of soldiers’ working life should focus on the working
readiness of soldiers.
Keywords: Working readiness, Benefits satisfaction, Working risks, Quality of working life of soldiers
1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

28

Vol.6 No.2 (July–December 2016) ISSN 1905-2219

สาธารณะทั้ งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลักดั น
ให้ขยายวงของปัญหาให้กว้างขึ้นเพื่ อยกระดับปั ญหา
เข้าสู่ระดับสากล (สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,
2550)
อย่างไรก็ ตามสภาพของปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความซับซ้อนและมี ความเชื่อมโยงกันหลายมิ ติ
ดังได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น ควรพิจารณาปัญหาเป็น 2 ส่วน
คื อ (ก) ส่ วนของแนวคิ ดแบ่ งแยกดิ นแดนโดยองค์ กร
ก่อการร้ายแยกดินแดนและความรุนแรง (ข) กลุ่ม
มิ จฉาชีพที่ สร้างสถานการณ์ให้เหมื อนเป็ นเรื่องความ
ขัดแย้งทางศาสนา และวัฒนธรรม สร้างความหวาดกลัว
ให้ทั้ งชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ (วัชระ ฤทธาคนี,
2545) แนวทางการแก้ ไขปัญหายังคงยึดมั่ นในแนวทาง
สันติวิธี และการเมืองนาการทหาร โดยได้น้อมนา
ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ
“ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง” มาเป็นยุทธศาสตร์
หลั ก และการแก้ ปัญ หา ในการด าเนิ น งานและ
ยุท ธศาสตร์ ความมั่ นคงในพื้นที่ จัง หวัดชายแดน
ภาคใต้ แนวทางการปฏิบัติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
(1) การเสริมสร้างความเข้าใจ (2) การพัฒนาศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (3) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแทรกซ้อน (4) การด าเนิ นการด้ านสิ ทธิ มนุษยชน
และการบังคับใช้กฎหมาย (5) การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และ (6) การมีส่วนร่วมของ
ทุ กภาคส่วน (กองอานวยการรั กษาความมั่ นคงภายใน
ราชอาณาจักร, 2554)
สถานการณ์ความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อ
ความมั่ นคงภายในราชอาณาจักร ดั งนั้น จ าเป็นต้องมี
หน่วยงานด้านความมั่นคงทางทหาร เพื่อการปฏิบัติหน้าที่
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในการทาหน้าที่ย่อมมี ผลต่อคุณภาพ

บทนา
เหตุการณ์การก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีความรุนแรงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา บางครั้งอาจเป็นเพียงการกระทาของอาชญากร
ก่ อเหตุ ชิ งทรั พย์ ท าร้ ายร่ างกาย ลั กลอบขนส่ งและ
ค้ายาเสพติด ลอบสังหารและวางระเบิด ณ จุ ดส าคั ญ
ของทางราชการ (สันติ อุษณกรวงศ์, 2548) ดังนั้นยุทธวิธี
ในการทางานของทหาร แม้ว่าทัพภาคจะเป็นคนบัญชาการ
แต่ภาพรวมเป็นส่วนทีก่ องทัพบกออกแบบมาให้ โดยเฉพาะ
การใช้กาลังขนาดใหญ่ตอบสนองยุทธศาสตร์ย่อยใน
การดูแลชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทว่าวิธีการ
ในการออกลาดตระเวน แม้จะมีการปรับเปลี่ยนให้มี
ความรัดกุมขึ้น แต่ก็ยังตกเป็นเป้านิ่งที่ กลุ่มผู้ก่อความ
ไม่สงบสามารถปฏิบัติการทาร้ายได้ง่าย ทั้งการวาง
ระเบิดและลอบยิง เหลือเพียงแต่การตัดสินใจของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก
ว่าจะปรับยุทธวิธีการรบแบบกองโจร โดยใช้ก าลังทหาร
ขนาดเล็ก แลกหมั ด แบบกล้ า ได้ ก ล้า เสีย หรือ ไม่
เพราะที่ผ่านมาการกาหนดยุทธศาสตร์โดยใช้กาลัง
ทหารหลัก ทหารพรานเข้าไปท างานแบบปูพรมนามา
ซึ่งปัจ จัยหลายอย่างที่ ท หารเองก็ ขยับ ตัวล าบาก
การตัดสินใจพลิกยุทธวิธีแบบรุก ไม่ ใช่แต่เพี ยงตั้งรั บ
จึงต้องใช้ความกล้าในการตัดสินใจ (Vote, 2555)
การกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานที่ใช้
ต่อสู้กั บอ านาจรั ฐของกลุ่ มผู้ก่ อความไม่ สงบในพื้ นที่
สามจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้ วย (1) สร้ าง
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง (2) สร้างความสูญเสียทั้งชีวิต
และทรัพย์สินของทางราชการ (3) ข่มขู่ประชาชน
ให้ เกิ ดความหวาดกลัวไม่ กล้ าให้ความร่ วมมื อกั บทาง
ราชการ (4) บิดเบือนคาสอนทางศาสนาและประวัติศาสตร์
ให้ประชาชนหลงเชื่อว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม (5) ใช้สื่อ
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ที่เ หมาะสม จึง จะสามารถปฏิบัติง านได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในยามที่ต้องเผชิญ
กับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
การถูกลอบทาร้ายจากฝ่ายตรงข้าม เป็นเรื่องที่สามารถ
เกิ ดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งความเสี่ยงในการปฏิ บัติ งาน
นี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของทหาร
ทั้ งทางด้านร่างกายและจิตใจ ความเป็ นอยู่ ทางสั งคม
และด้านครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน คริสสัน (Chaisson,
2005) ดั ง นั้ น คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการปฏิ บั ติ ง านจึ ง
หมายถึงความรู้สึกทั้งหลายของบุคลากรเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ งาน เช่ น ความรู้ สึ กเกี่ ยวกั บผลตอบแทน
ความมั่ นคง สภาพแวดล้อมการท างาน ความสัมพันธ์
ภายในองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน
ทั้งหมดเป็นสิ่งที่เป็นความจริงสาหรับการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดีไม่ว่า
จะปฏิบัติภารกิจใดๆ ย่อมประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี
จากสถานการณ์ ข้อเท็ จจริง และแนวความคิ ด
ที่ผู้วิจัยได้นาเสนอมาแล้วข้างต้นทาให้ผู้วิจัยเชื่อว่า
(ก) ความพร้อมในการปฏิบัติงานของข้ าราชการทหาร
(ข) ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ (ค) ความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน ควรจะมีความสัมพันธ์กัน และมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานของทหารในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ด้ วยเหตุ ดั งกล่ าว ผู้ วิ จั ยจึ งสนใจที่ จะท าการ
ศึกษาวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
คือ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส
ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และแนวทางส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร เพื่อนาข้อสรุป
ที่ ได้ จากการศึ กษาวิ จั ยในครั้ งนี้ น ามาปรั บปรุ งและ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบายของ

ชีวิตในการปฏิบัติงาน (quality of work life) เช่นในด้าน
สุขภาพ ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญในส่วนนี้เพื่ อให้
กาลัง พลมีสุขภาพที่ดีในทุก ๆ ด้านอันเป็นการลด
ความเสี่ยงอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ และเป็น
การป้องกันก่อนเกิดปัญหาด้านสุขภาพ ทั้งนี้ต้องคานึงถึง
ความเป็นมนุษย์ในการทางาน (humanization of work)
เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ให้กั บ ก าลั ง พลให้ส ามารถปฏิบั ติภารกิ จ ที่ ได้รั บ
มอบหมายอย่างมี ป ระสิทธิภาพและสาเร็จ ลุล่วง
ด้วยดี (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2548) ซึ่งประเทศฝรั่งเศส
และประเทศที่ พู ดภาษาฝรั่งเศสใช้คาว่ า การปรับปรุ ง
สภาพการทางาน (improvement of working condition)
ประเทศสังคมนิยมใช้คาว่า การคุ้มครองแรงงาน
(Worker’s Protection) กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย
หรื อในญี่ปุ่ นใช้ ค าว่ า สภาพแวดล้ อมการท างาน
(working environment) ความเป็นประชาธิปไตย
ในสถานที่ทางาน (democratization of the work place)
ซึ่งเป็นความสัม พันธ์ต่างตอบแทนที่อ งค์กรเป็นผู้
มอบให้ ทั้งนี้รวมทั้ งสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ทางกายภาพ
และลั ก ษณะงานที่ มี คุณ ภาพให้ กั บ ผู้ป ฏิบั ติง าน
นาไปสู่คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติง านของทหาร
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับองค์กร
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ พื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น
ประเทศและรักษาความมั่นคงภายในประเทศนั้น
คงไม่อาจหลีกเลี่ยงความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ ได้ ทหารจึง จะต้อ งมี ความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน มีการฝึกฝนที่สนองต่อความต้องการ
ของภารกิจและสามารถเผชิญกั บสถานการณ์ทุ ก
รูปแบบ มีอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องมือทางทหาร
ที่พร้อมต่อการปฏิบัติงานรวมถึงการติดต่อสื่อสาร
ที่รวดเร็วรวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยง
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การขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภาพชี วิ ต ในการ
ปฏิบั ติง านเกิ ดขึ้ นจากค่ านิ ยมพื้นฐานที่ มี ร่วมกั นใน
5 ประการ คือ (1) การยอมรับนับถือทั้งในที่ทางาน
และที่ อื่นๆ (2) การสนับ สนุนในสิ่งที่ ส ร้างสรรค์
(3) การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรและการเติบโตร่วม
ไปกับองค์กร (4) การตอบสนองต่อองค์กรอย่างไร
ในการท างาน และ (5) การให้เกี ยรติอย่างสมศักดิ์ศรี
เดอลามอตต์ ทาเกซาวะ (Delamotte & Takezawa,
1984)
การปฏิ บั ติ งานของทหารในสามจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ ได้มีการขับเคลื่ อนต่อคุณภาพชีวิต
ในการปฏิ บัติ งานโดยตรงและต่อประสิ ทธิผลในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมขององค์กรนั้น หากทหารที่ปฏิบัติงาน
มีความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ในระดับ
ที่ต่าเมื่อเปรียบเทียบกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
จะส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยรวม
ขององค์กร ค็อกซ์และค็อกซ์ (Cox & Cox, 1993)
พบว่า คนรุ่นใหม่ส่วนมากมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานที่มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การทางาน
และในขณะที่สามารถสร้างสมดุล ให้มีชีวิตส่วนตัว
เป็ น ไปได้ ด้ ว ยดี ทฤษฎี ข องการท างานอย่ า งมี
ความสุข สอดคล้องกับฟายนโกล์ดและสปรีทเซอร์
(Finegoal & Spreitzer, 2002) กล่าวว่าคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานทางด้านจิตวิทยามีความสัมพันธ์
ในทางบวกระหว่างสภาพการดารงอยู่ของชีวิตกับ
การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กับผู้ที่ปฏิบัติงานในด้านการให้บริการ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
กับความต้องการและความปรารถนาของบุคลากร
เซอร์จี เอฟราตี ไซเกลและลี (Sirgy, Efraty, Seigel & Lee,
2001) โดยศึ กษาคุ ณลั กษณะบุ คลากรและแนวทาง

กองทัพอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึก ษาอิท ธิพ ลของความพร้อ มในการ
ปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์ และ
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานของทหารบกในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ในการ
ปฏิบัติงาน
แนวคิดที่มีผลต่อผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
ในเรื่องผลกระทบจาการปฏิบัติงานของทหารใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต
ในการปฏิ บั ติ ง าน แนดด์ เ ลอร์ แ ละลอว์ เ ลอร์
(Nadler & Lawler, 1983) กล่าวถึงผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สามารถสะท้อนออกมาได้ในรูป
ของความพึงพอใจในการปฏิ บั ติงาน ตลอดจนระดั บ
ความสุขของชีวิตที่ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิ จ สังคม
และสภาพแวดล้ อ มหรื อ เป็ น ความรู้ สึ ก ที่ ดี ที่
สามารถวัดได้ด้วยดัชนีและตัวบ่งชี้ เป็นมาตรฐาน
ของชีวิตและคุณลัก ษณะและการดารงชีวิตของ
มนุษย์ร วมทั้ง เป็นความพึง พอใจของทหารแต่ล ะ
คนที่ ส ะท้ อ นถึ ง ความเป็ นอยู่ ที่ ดี รวมถึ งกายภาพ
จิตวิทยาและความเป็นอยู่ของสังคม ทาให้เกิดความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง ทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่องาน และทาให้
เกิ ดความรู้สึกที่ ดีต่อองค์ ก ร นอกจากนี้ยั ง ช่วยให้
เจริญก้าวหน้ามีการพัฒนาตนเอง
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ทางการทหารที่ เคยกระท าได้ ผลส าเร็จในระยะเวลา
ที่ผ่านมา ก็กลับกลายเป็นการถูกรุกบ้าง เพราะเป็นความ
เสี่ยงที่ไม่แน่นอนทีอ่ าจจะเกิดขึ้นได้ และเป็นโอกาสที่จะ
เกิ ดความผิดพลาดความเสียหายและสร้างความ
สูญเสียในการปฏิบัติงาน (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี,
2552) ดัง นั้น ปัจ จัยเสี่ยงคือต้นเหตุห รือสาเหตุ
ที่ม าของความเสี่ยงที่ จะทาให้ไม่บ รรลุเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ดอร์ ฟมั น (Dorfman, 2008) ความเป็ นไปได้ ที่
จะได้รับความเสียหายจากความเสี่ยงภัย สูญเสียซึ่งเป็น
การนาไปสู่การตัดสินใจถึงความน่าจะเป็นของทางเลือก
ในการปฏิ บัติที่ จ ะเกิ ดขึ้นได้ใ น 2 ลัก ษณะเสมอ
คือ โอกาสที่ ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากความเสี่ยง
และโอกาสที่สร้างความสูญเสียในการปฏิบัติงาน
(ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี, 2550) สาหรับความเสี่ยงในการปฏิบัติ
หน้าที่ทางทหารต้องเผชิญความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา
ทั้งความเสี่ยงที่อาจคาดการณ์ได้ และความเสี่ยงที่
คาดการณ์ไม่ได้ แม้จะได้รับการฝึกมาแล้วอย่างดี
แต่การปฏิบัติการทางทหารนั้น ถ้าหากพลาดก็หมายถึง
ความเป็นไปได้ที่จะได้รับความเสียหายจากภัย การสูญเสีย
คาสโตร (Castro, 2005) ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเรา
ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่
ตลอดเวลา จึงไม่ ใช่ เรื่ องผิดปกติ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
เมื่ อต้องเผชิญกับอุปสรรค ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า อุปสรรค
เหล่ านั้ นก็ คื อความเสี่ ยงที่ จะได้ รั บความเสี่ ยงภั ย
สูญเสีย หรือไม่ปลอดภัย เซลลี่ย์ (Shelley, 2009)
ดังนั้นการตัดสินใจกระทาการใดๆ โดยไม่มีข้อมูล
หรื อไม่ มี การวางแผนใดๆ จึ งสามารถกล่ าวได้ ว่ าเป็ น
การเสี่ยงในการตัดสินใจในสภาวะของความเสี่ยง

ในการปฏิบัติงานของแต่ละคน รวมถึงสภาพตัวบุคคล
หรื อสั งคมในการด าเนิ นงานในงานประสบผลส าเร็ จ
สามารถวัดได้จากเกณฑ์ชี้วัดคือค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
สภาพการท างานที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ
ความก้ าวหน้ าและความมั่ นคงในงาน โอกาสพั ฒนา
ศัก ยภาพของตนเอง ความสัม พั นธ์กั บ บุคคลอื่ น
สิท ธิส่วนบุคคลในการปฏิบัติง านกั บ ชีวิตส่วนตัว
จังหวะชี วิ ตและความเป็ นประโยชน์ ต่ อสั งคมท างาน
และองค์กรขณะที่ วอลตัน (Walton, 1974) พบว่าคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานมี 8 เรื่อง คือ (1) ค่าตอบแทน
ที่ ยุ ติ ธรรม (2) สิ่ งแวดล้ อมที่ ปลอดภั ยและส่ งเสริ ม
สุขภาพ (3) การพัฒนาความสามารถของบุคลากร
(4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน (5) การบูรณาการ
ด้านสังคม (6) ธรรมนูญในองค์กรหรือสิทธิของบุคลากร
(7) ความสมดุลระหว่างชีวิตการปฏิบัติงานกับชีวิตส่วนตัว
(8) การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม ดังนั้น คุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรู้สึกของบุคลากรที่
มีต่อการทางาน ซึ่งสามารถตอบสนองทั้ง ร่างกายและ
จิตใจ ทาให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
อันจะก่ อให้เกิ ดผลดี ต่อ ตนเองและท าให้ งานบรรลุ
วัตถุ ประสงค์อย่ างมี ประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ ยังท าให้
การดาเนินชีวิตของบุคลากรมี ความสุขและมีความ
เป็นอยู่ที่ดีในการดารงชีพต่อไป
ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
เป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ความไม่แน่นอน
ที่อาจจะเกิ ดขึ้นในการปฏิบัติง าน ซึ่ง ไม่ส ามารถ
คาดเดาได้ว่าจะเกิดความเสี่ยงขึ้นเมื่ อใด แต่ความเสี่ยงนั้นๆ
จะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อย (กิตติพันธ์
คงสวัสดิ์เกียรติ, 2551) การปฏิบัติหน้าที่ของทหารใน
พื้นที่ สามจังหวั ดชายแดนภาคใต้ จะต้ องเผชิ ญกั บ
ภาวะความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะการรุก
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แตกต่างกัน การฝึกอบรมจึงเป็นการช่วย ให้ทหารทุ ก
นายรับรู้สถานการณ์แบบเดียวกัน
ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์
เป็นความรู้สึกที่เกิดจากประสบการณ์ใน
การทางานของบุคคล โดยมีผลมาจากการรับรู้ (cognitive)
ในงานแต่ละบุคคลที่ ท าให้เกิ ดความรู้สึก ที่ ดีหรือไม่ ดี
ต่องาน โดยมี ความต้องการ ทั้ งทางร่างกาย และจิตใจ
ซึ่งนาไปสู่ความพอใจและไม่ พอใจในงานนั้นและ
เป็นสิ่งที่มีความสาคัญ เพราะจะส่งผลไปยังประสิทธิภาพ
ในการทางาน ความพึงพอใจจึงเป็นปัจจัยสู่ความสาเร็จ
ที่ ผู้บริหารต้องสร้างให้เกิ ดขึ้นกั บบุคลากรในองค์กร
เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจตลอดจนรักษาไว้ซึ่งบุคลากร
ที่มีคุณภาพในการปฏิบัติงาน บารอนและเจอราล์ด วีซีโอ
(Baron&Jerald, 1990) รวมถึงความพึงพอใจยังมีความสัมพันธ์
กับอายุ การศึกษา และภูมิ ลาเนา (เรณู ทวีวัฒนโสภณ,
2547) ดังนั้นปัจจัยส่วนบุคคลจึงมีผลต่อความพึงพอใจ
อย่างไรก็ตาม ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์
ในการทางานนี้ได้มีนักวิชาการ ล็อก (Locke, 1976) กล่าวไว้
อย่างกว้างขวางในกระบวนการในการทางานของบุคลากร
ขององค์กรจะมี ประสิทธิภาพเพียงใด ผู้บริหารองค์กร
ต้องสามารถเข้าใจความต้องการของบุคลากรในองค์กร
และผสมผสานความต้องการนั้นให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย
ขององค์กร ในขณะเดียวกันก็สามารถทาให้บุคลากรมี
ความพึง พอใจในการปฏิบัติงาน ซึ่ง จะท าให้เ กิ ด
ความกระตือรือร้นและปรารถนาที่ จะท างานให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กร

ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
กองทัพจาเป็นต้องมีกาลังพลที่มีความพร้อม
ทั้งด้านสมรรถภาพร่างกาย ด้านจิตใจและการเป็นอยู่ที่ดี
ทางสังคม เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้นทุนทางสังคม
ที่มีคุณค่า (บดี ตรีสุคนธ์, 2551) การเตรียมความพร้อม
ทางด้านบุคลากร ระบบและวัฒนธรรมขององค์กร
แบบองค์รวม เป็นสิ่งสาคัญและลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงานทั้ง ส่วนตัวของผู้ป ฏิบัติง านและบุ คคล
รอบข้างโดยมี ก ารฝึก อบรม เพื่ อเป็นการเตรียม
ความพร้อมของบุคลากรทั้งมีการบังคับบัญชาที่มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการไปปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่สามจัง หวัดชายแดนภาคใต้ (ศรีไพร
ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย, 2549)
ฮอยและมิ สเกล (Hoy & Miskel, 2001) กล่าวว่า
ความพร้อมจะท าให้เกิ ดการกระตุ้นและการตอบสนอง
ต่อบุคคลใน 3 ลักษณะ คือ (1) เมื่อบุคคลพร้อมที่
จะแสดงออก ถ้าผู้กระทาได้กระทาด้วยความสบาย
หรือพอใจไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงการกระทานี้ได้
(2) ถ้าบุคคลพร้อมที่ จะแสดงออกแต่ ไม่ ได้แสดงจะ
ทาให้เกิดความไม่สบายใจ (3) ถ้าบุคคลยังไม่พร้อมที่จะ
แสดงออก แต่จาเป็นต้องแสดงออกการแสดงออกนั้นๆ
กระทาไปด้วยความไม่สบายใจไม่พอใจ ดังนั้น ความพร้อม
เป็นลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลแต่ละคน หมายรวมถึง
วุ ฒิ ภาวะของบุ คคลด้ วย คนเราจะมองเห็ นสิ่ งต่ างๆ
ในลักษณะที่เป็นส่วนรวมก่อน หลังจากนั้นจะแยกเป็น
ส่วนย่อยเมื่อคนเราประสบปัญหาใดๆ ก็ตามคนที่มี
ความพร้อมจะรับรู้ได้ดีกว่าทั้งๆ ที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน
เขาจะมองเห็ น สถานการณ์ ใ นแนวทางใหม่ ๆ
(มนตรี แย้ม กสิการ, 2552) ทั้ งนี้เ พราะเกิดจาก
การรับ รู้ ของแต่ ล ะคน ดัง นั้ นภายใต้ สถานการณ์
เดียวกั นทหารแต่ ละนายจะมี ความรู้สึกต่อเหตุการณ์
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจั ยนี้เป็นการวิ จั ยเชิงปริมาณ โดยท าการ
สารวจความคิดเห็นด้วยวิธีเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นข้อเท็ จจริง และความคิดเห็ น
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(accidental sampling) ได้ประชากรกลุ่มตัวอย่างเป็ น
ข้าราชการทหารบก จานวน 390 นาย โดยเป็นข้าราชการ
ทหารบกในพื้นที่จังหวัดยะลา จานวน 129 นาย ในจังหวัด
นราธิวาส จานวน 155 นาย และในจังหวัดปัตตานี จานวน
106 นาย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่
ผู้วิ จั ยได้สร้ างขึ้ นโดยทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง
และศึ กษาข้ อมู ลที่ เกี่ ยวกั บแนวคิ ด ทฤษฎี ตลอดจน
วรรณกรรมและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้องเพื่ อใช้ ในการเก็ บ
ข้อมู ลจากข้ าราชการทหารที่ เป็ นประชากรเป้าหมาย
โดยแบบสอบถามจาแนกเป็น 5 ตอน คือ (1) ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม (2) ข้ อมู ลความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน (3) ข้ อมู ลความพึ งพอใจในสิ ทธิประโยชน์
(4) ข้อมู ลความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และ (5) ข้อมู ล
คุณภาพชีวิตของทหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
การวิจั ยครั้ง นี้ ได้นาตัวแปรเข้าตรวจสอบ
ความถูก ต้องของข้อมู ล โดยใช้ค่าสถิติพรรณนา
เพื่อดู ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความ
น่าเชื่อถือได้ของตัวแปร (reliability analysis) ซึ่งจะนา
ทั้ง 4 ตัวแปรไปหาค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได้ของแต่
ละรายการแต่ ละมาตรวั ด โดยหาค่ าครอนบาค อัลฟา
(Cronbach’s alpha) ซึ่งมีค่าตั้งแต่ .00-1.00 ค่าครอนบาค
อัลฟา ยิ่งสูงแสดงว่ามาตรวัดที่สร้างมีความเชื่อถือได้มาก
โดยถือว่าค่าอัลฟา อยู่ระหว่าง .500-.650 มีความเชื่อถือได้
ปานกลาง ค่าอัลฟา .700 ขึ้นไป มีความเชื่อถือได้ค่อนข้าง
สูงและค่ าอัลฟา ต่ากว่าระดับ 5.000 ถือได้ว่ ามี ความ
เชื่อถือได้น้อย ดังนั้นผู้วิจัยจึงทาการทดสอบมาตร
วัดที่ได้ส ร้างขึ้นโดยการทดลองใช้ (pre-test) กั บ
กลุ่ม ตัวอย่างเป็น ข้าราชการทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ใน
สามจั งหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 50 ราย แล้วนามา
ประเมิ นความเชื่อถือได้ของมาตรวัด โดยตัดข้อคาถาม

โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยมาตรวัดที่มีตัว
แปรหลักซึ่งอยู่ในกรอบแนวความคิด และนาข้อมูล
ที่ได้ไปวิเคราะห์หาเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรทุกตัวโดยมีขนาดที่สุ่มกลุ่มตัวอย่าง จานวน 390 ราย
ท าการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลโดยให้ ผู้ ช่ วยภาคสนาม
เป็นผู้แจกแบบสอบถาม ซึ่งคาถามแต่ละชุดจะเป็น
คาถามปลายปิดและปลายเปิ ด ผู้ตอบคาถามเพี ยงแต่
ทาเครื่องหมายถูกลงในช่องคะแนน 1 ถึง 5 โดยไม่ เห็น
ด้วยอย่างยิ่งมีค่าเป็น 1 และเห็นด้วยอย่างยิ่งมีค่า
เป็น 5 แต่เปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถแสดงความ
คิ ด เห็ น ได้ ใ นข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ด้ า นหลั ง
แบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถาม
เพื่อทาการสารวจข้อมูล จานวน 390 ชุด แล้วนาข้อมู ล
ดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยใช้มาตรวัดวิธีการวิเคราะห์ถดถอย
พหุแบบเชิงชั้น (hierarchical regression analysis) และ
การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (path analysis)
ประชากรเป้ าหมาย ประกอบด้ วย ข้ าราชการ
ทหารบกผู้ ปฏิ บัติ หน้าที่ ในพื้ นที่ สามจังหวั ดชายแดน
ภาคใต้ โดยศึกษาประเด็นเรื่องความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่กล่าวถึงการฝึกอบรมความรู้ความสามารถ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์
ที่กล่าวถึงความก้ าวหน้า ค่าตอบแทน สิทธิป ระโยชน์
ส าหรั บความเสี่ ยงในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ กล่ าวถึ ง
การปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการจัดการความเสี่ยง
กับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของทหารในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งประชากรเป้าหมายประกอบด้วย
นายทหารทั้งสัญญาบัตรและนายทหารประทวน
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
และได้กาหนดขนาดตัวอย่าง (sample) จากนั้น
ดาเนินการโดยการสุ่มตัวอย่างชนิดไม่ทราบโอกาส (nonprobability sampling) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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การอภิปรายผลเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อ
ด้านความพร้อมในการปฏิบัติงานพบว่า มีองค์ประกอบ
ที่มีอิทธิพลในหลายด้าน ซึ่งความพร้อมในการปฏิบัติงาน
มีอิทธิพลทางตรงต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน
ของทหารในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจาก
ถ้า มี ค วามพร้อ มในการปฏิ บั ติง านในด้า นต่า งๆ
จะก่ อ ให้เ กิ ดคุ ณภาพชีวิ ตในการปฏิบั ติง านของ
ทหารที่ดีมากขึ้น โดยให้หน่วยที่ เกี่ยวข้องเร่งรัดการ
สร้างความพร้อมและขีดความสามารถเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยความพร้อมในการปฏิบัติงานมีองค์ประกอบหลาย
ด้านประกอบไปด้วยการฝึกอบรม เพราะการฝึ กอบรม
จะสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ และเป็นการเน้น
ย้าการปฏิบัติงานของกาลังพลให้หมั่นทบทวนและ
เข้าใจการปฏิบัติ งานตามกรอบยุ ทธศาสตร์ การแก้ ไข
ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมในทุกมิติ
นอกจากนั้นองค์ประกอบอีกด้านคือ ความรู้
ความสามารถก็มีความสาคัญอย่างมากในการสร้าง
คุณภาพชีวิตของทหารให้ดียิ่งขึ้น เพราะการที่ ผู้ปฏิบัติ
งานมีความรู้ความสามารถที่ดีจะสามารถลดความ
เสี่ ยง ลดปั ญหาในด้ านต่างๆ ได้ อย่ างมี ประสิทธิภาพ
ซึ่ งความรู้ ความสามารถมี ความส าคั ญมากยั งอาจจะ
สามารถถ่ายทอดความรู้ในด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ร่วม
ปฏิบั ติงาน ในหน่วยงานเดียวกั นได้ อย่างดี การได้มา
ซึ่งความรู้ความสามารถจึง ถือว่ามี ความส าคัญใน
การปฏิบัติงานภายใต้สภาวะการขัดแย้งที่ รุนแรง
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในส่ วนสุ ดท้ าย ความพร้ อมในการปฏิ บั ติ งาน
ยั ง ให้ ค วามส าคั ญ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เนื่อ งจากการมี ร ะบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่ มี

ที่มี ค่าสัม ประสิท ธิ์ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ มี ค่า
น้าหนักน้อยกว่า .500 ออกไป โดยผลการวิเคราะห์ความ
เชื่อถือได้พบว่า (1) คุณภาพชีวิตในการทางานมีจานวน
ข้อคาถาม 31 รายการ ค่าความเชื่ อถือได้ของมาตรวั ด
อยู่ ในระดั บปานกลาง โดยมี ค่ าสั มประสิ ทธิ์ อั ลฟ่ า
(Cronbach’s alpha) เท่ากับ .6406 (2) ความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานมีจานวนข้อคาถาม 21รายการ ค่าความเชื่อถือ
ได้ของมาตรวัดอยู่ในระดับสูงมาก โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า (Cronbach’s alpha) เท่ากับ .8511 (3) ความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน มีจานวนข้อคาถาม 21 รายการ ค่าความ
เชื่อถือได้ของมาตรวัดอยู่ในระดับสูงมาก โดยมี ค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach’s alpha) เท่ากับ .8311 และ
(4) ความพึงพอใจในสิทธิป ระโยชน์ มี จานวนข้อ
คาถาม 20 รายการ ค่าความเชื่อถือได้ของมาตรวัด
อยู่ในระดับสูงมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า (Cronbach’s
alpha) เท่ากับ .7532
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) สถิติเชิง
พรรณนา ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequencies)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Means) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (2) สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ถดถอยพหุเชิง
ชั้น (hierarchical regression analysis) เทคนิคการ
วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ (path analysis)
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อด้านความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน ปัจจัยที่มีอิท ธิพลต่อความพึงพอใจใน
สิทธิประโยชน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยง
ในการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ทหารสังกัดกองทัพบกในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)
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ตลอดจนมีการปรับรูปแบบการบริหารเพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติโดยให้ส่วนราชการปกติ ศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปฏิบัติงานร่วมกัน
ได้ ตามนโยบายของรั ฐบาลให้ เป็ นการปฏิ บั ติ งาน
ในรูปแบบของคณะกรรมการขับเคลื่อน เพื่อเป็นการปรับ
รูปแบบการบูรณาการจากเดิมซึ่งเป็นการคิดแบบแยกการ
แต่รวมการปฏิบัติให้เป็นแบบรวมการทางด้านความคิด
และแยกการปฏิบัติโ ดยเป้าหมายที่ ต้องการ คือ
ให้การปฏิบัติของแต่ละส่วนสามารถสนับสนุนและ
เกื้อกูลการปฏิบัติซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในรูป แบบของกองก าลั ง ผสม พลเรือ น ตารวจ
ทหาร เช่นการปฏิบัติงานทางด้านการข่าวจะมีการ
สนั บ สนุ น และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ซึ่ ง กั น และกั น
ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบั ติงานในด้านความเสี่ยงให้มี
แนวโน้มในทางที่ดีขึ้น
จากการวิ เคราะห์ พบว่ า คุ ณภาพชี วิ ตในการ
ท างานขึ้ น อยู่ กั บ ความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ง าน
ประกอบด้วย การฝึกอบรม ความรู้ความสามารถ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และความพึง พอใจในสิท ธิ
ประโยชน์ ประกอบด้วย ความก้ าวหน้ า ค่ าตอบแทน
สิท ธิป ระโยชน์ และความเสี่ยงในการปฏิบัติง าน
ประกอบด้ วย การปฏิบั ติงาน การสื่อสาร การจัดการ
ความเสี่ยง ซึ่งการอภิปรายผล พบว่า คุณภาพชีวิต
ในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความพร้อมในการปฏิบัติงาน
โดยตรง ซึ่งสามารถส่งผลโดยตรงต่อความอยู่รอด
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้ ปฏิบัติงาน
โดยตรงรวมตลอดจนการมีสุขภาพจิต สุขภาพการ
ที่ถึงพร้อมสมบูรณ์ ส าหรับความพึงพอใจในสิท ธิ
ประโยชน์ และความเสี่ ยงส่ งผลทางอ้ อมต่ อคุ ณภาพ
ชีวิต เนื่องจากภารกิ จและอุดมการณ์ในการปฏิบัติงาน

คุณภาพ เพียงพอ และทันเวลา นั่นเป็นสิ่งที่จะช่วย
ให้ กองทั พมี ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ งานสามารถ
รองรับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
ปฏิ บัติ การทางทหารหรื อการพั ฒนาประเทศ ช่ วยลด
ความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะแวดล้อมที่
มีความซับซ้อนและไม่แน่นอนสูงอย่างในปัจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีสว่ นช่วยในการสร้างความรู้
ความสามารถของก าลั งพลซึ่ งการจั ดการสารสนเทศ
ที่ ดีมี ป ระสิท ธิภาพได้นั้น คนหรือ ก าลัง พลถือ ว่ า
เป็นสิ่งสาคัญที่สุด ส่งผลต่อความสาเร็จในกองทัพ
ซึ่งสามารถนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมและเกิ ดประโยชน์
กับการปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในสิทธิประโยชน์
มี ผลทางอ้ อมต่ อคุ ณภาพชี วิ ตของข้ าราชการทหาร
โดยผ่านความพร้อมในการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจใน
สิท ธิป ระโยชน์และความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ส่งผลทางตรงต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ความพร้อม
ในการปฏิบั ติ งาน ส่ งผลทางตรงต่ อคุณภาพชี วิตของ
ข้าราชการทหารในการปฏิบั ติ ง านในสามจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
เนื่ องจากการปฏิ บั ติ งานของทหารมาด้ วยหน้ าที่
ความรับผิ ดชอบและอุ ดมการณ์ ความรั กชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ การ
น าสั นติ สุ ขกลั บคื นมาสู่ พื้ นที่ ด้ วยจิ ตใจแ ล ะ
ภาระหน้าที่ของการเป็นทหาร ที่จะต้องรักษาความ
สงบเรียบร้อยต่อประชาชน ทั้งชายไทยพุทธ และชาวไทย
มุ ส ลิ ม ตลอ ดจ นรั ก ษา ควา มมั่ นคง ภา ยใ น
ราชอาณาจักร
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การมอบของขวัญปีใหม่ แก่ก าลัง พลของทุกหน่วย
และการให้โอวาทแก่ ก าลั งพลที่ ปฏิ บั ติ งาน ในพื้ น ที่
โดยได้มี ก ารกล่าวขอบคุณก าลัง พลที่ได้เ สียสละ
กาลังกาย กาลังใจ รวมทั้งเลือดเนื้อในการปฏิบัติ
หน้าที่จนเป็นผลให้การปฏิบัติงานมี ความ ก้ าวหน้าขึ้น
ทาให้กาลังพลมีกาลังใจ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ อย่ างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ลดความเสี่ย ง
จากการสูญเสียในการปฏิบัติงาน
จากการวิ เคราะห์ พบว่ า ความพร้ อมในการ
ปฏิ บัติ ง านประกอบด้ วย การฝึ ก อบรม ความรู้
ความสามารถ เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนามาใช้ใน
การปฏิบัติตามยุท ธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความ
มั่ น คงใ นพื้ น ที่ สามจั ง หวั ด ชายแดน ภาคใ ต้
ประกอบด้วย 6 คือ (1) การเสริมสร้างความเข้าใจ
(2) การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (3) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน (4) การดาเนินการด้าน
สิทธิมนุษยชน (5) การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และ (6) การมี ส่วนร่วมกับทุ กภาคส่วน
ซึ่งกาลังพลได้นายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาใช้เพื่อให้
เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งขึ้นอยู่ กั บ
ความพึ ง พอใจในสิ ทธิ ประโยชน์ ประกอบด้ วย
ความก้ าวหน้ า ค่ าตอบแทน และสิ ท ธิ ป ระโยชน์
โดยผู้บัง คับ บัญชาชั้น สูง ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม
รวมทั้งพบปะทาความเข้าใจและให้กาลังใจกับกาลังพล
รวมทั้ ง การเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพของก าลั ง
ประเภทต่างๆ ให้มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบ เช่น
กาลังพลนายทหารชั้นประทวนที่เ ป็นส่วนหนึ่งของ
กาลังทหารพราน อาจพิจารณาบรรจุจากอาสาสมั คร
ทหารพราน ที่ มี ผลการปฏิ บั ติ งานดี เยี่ ยมเพื่ อ
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานต่อไป และมีการประเมิน
การปฏิ บั ติ ง านส าหรั บ ผู้ มี ค วามสามารถให้ ไ ด้

ของทหารเป็นภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งมีอยู่
ในจิตใจของทหารที่จะต้องเสียสละ เพื่อปกป้องประเทศชาติ
ให้อยู่รอดปลอดภัย จากภัยคุกคามต่างๆ ทหารบางคน
ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นขอปฏิบัติหน้าที่ต่อเมื่อครบ
วงรอบที่จะต้องกลับหน่วย เนื่องจากการปฏิบัติงานเป็น
การปฏิบัติแบบต่อเนื่องต้องพบปะทาความเข้าใจกับ
ประชาชนบางครั้งเป็นการทางานแบบปฏิบั ติการ
จิตวิทยาต้องเข้าใจ เข้าถึง ประชาชนในพื้ นที่ เพื่ อ
เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชน
ปลู ก ฝั ง อุ ด มการณ์ ค วามรั ก ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งเสริมสร้างความรักความ
สามั คคีของคนในชาติ ตลอดจนส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ท รงเป็น
ประมุข
จากการวิเ คราะห์พ บว่าความเสี่ยงในการ
ปฏิ บั ติ ง านขึ้ น อยู่ กั บ ความพร้ อ มในการท างาน
ประกอบด้วย การฝึกอบรม ความรู้ความสามารถ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และความพึง พอใจในสิท ธิ
ประโยชน์ ประกอบด้วย ความก้ าวหน้ า ค่ าตอบแทน
และสิทธิ ประโยชน์ การอภิปรายผลพบว่า ความเสี่ ยง
ในการปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับความพร้อมในการปฏิบัติงาน
หากมี ความพร้อม ความน่าจะเป็นที่ จะเกิดการสูญเสีย
มี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น ได้ น้ อ ย ซึ่ ง หากเปรี ย บเที ย บ
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมจะเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่ าค่ าใช้ จ่า ยที่ เ กิ ดจากการสูญ เสีย ดั ง นั้ น
การเตรียมความพร้อมที่ ดี จะท าให้เกิ ดความปลอดภั ย
ในชีวิตและทรัพย์สิน สาหรับความพึงพอใจในสิทธิ
ประโยชน์ เป็นผลจากการเดินทางไปตรวจเยี่ยม
และติ ดตามความคื บหน้า การปฏิ บัติ ภารกิ จในพื้ นที่
สามจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ โดยผู้บั งคับบัญชาชั้นสู ง
ซึ่งเป็นขวัญและกาลังใจให้กับกาลังพล ตลอดจนมี
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ซึ่ งเป็ นตั วแปรส าคั ญที่ เกี่ ยวกั บคุ ณภาพชี วิ ตการ
ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
รัฐควรให้ การสนั บสนุนงบประมาณในการจัดหาวัส ดุ
อุป กรณ์ที่ มีความจ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
เช่น การจัดหาอุปกรณ์กล้องเฝ้าตรวจในเขตชุมชน
เมื อง เพื่อเป็นการป้องกั นและปราบปรามการก่ อเหตุ
การหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย
2. รัฐบาลควรพิจารณาเรื่องสิทธิประโยชน์
แก่ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ปฏิบั ติหน้ าที่ ในสามจังหวั ดชายแดน
ภาคใต้ ตลอดจนการพิจ ารณายกเว้ นภาษีเ งินได้
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ผลตอบแทนและสิท ธิป ระโยชน์อ ย่างเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน การอภิปรายผลพบว่า ความพร้อม
ในการปฏิบั ติ งานขึ้ นอยู่ กั บ ความพึ ง พอใจในสิ ท ธิ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง
ซึ่งได้ให้หน่วยจัดให้มีช่องทางเพื่อรับทราบของคิดเห็น
ของผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่ โดยจะทาให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เช่น ในด้านความก้าวหน้า
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและกาลังใจให้กับ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
เสี่ยงส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. กองทัพควรให้ความสาคัญในด้านการเตรียม
ความพร้อมในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร
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