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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือพัฒนาหลักนิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะการปฏิบัติงานของชดุปฏิบัติงาน ด้านกิจการ 
พลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษา
และวิเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติงานและโครงสร้างของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน 
กองทัพภาคท่ี 3  ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างและตรวจสอบหลักนิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะการปฏิบัติงานของชุด 
ปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  และขั้นตอนท่ี 3 การประเมินหลักนิยมทาง 
ทหารในส่วนของโครงสร้างและสมรรถนะของชุดปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน             
กองทัพภาคท่ี 3 ผลการวิจัยพบว่า 1) สมรรถนะของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน     
กองทัพภาคท่ี 3 ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านคุณลักษณะ 2) หลักนิยมทางทหาร
ว่าด้วยสมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบตัิงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 
ประกอบไปด้วย (2.1) สมรรถนะ 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ จํานวน 39 ข้อ สมรรถนะด้านทักษะ 
จํานวน 41 ข้อ สมรรถนะด้านคุณลักษณะ จํานวน 20 ข้อ (2.2) โครงสร้างชุดปฏิบัตงิาน จํานวน 26 อัตรา 
ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร จํานวน 2 นาย นายทหารประทวน จํานวน 17 นาย และพลทหาร จํานวน 
7 นาย โดยจําแนกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนกองบังคับการชุด จํานวน 4 นาย ส่วนพัฒนา จํานวน 12 นาย ส่วน
เตรียมการ วิเคราะห์ข้อมูล ผลิตข้อมูล จํานวน 4 นาย และส่วนสนับสนุน จํานวน 6 นาย ซ่ึงแต่ละตําแหน่งจะมี
สมรรถนะท้ัง 3 ด้านแตกต่างกันไปตามหน้าที่และความเหมาะสม 3) ผลการประเมินหลักนิยมทางทหารว่าด้วย
สมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 พบว่า โดย
ภาพรวมมีความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
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ABSTRACT 
This research focuses on the doctrine’s development on the civil military operation  
team’s competencies on the Border of 3rd Army Area. It will be divided into three parts 
identifying the civil military operation team’s competencies on the Border in the 3rd Army 
Area, creating the civil military doctrine in structure and competencies of the civil military 
operation team’s competencies on the Border in the 3rd Army Area in order to examine the 
validity, feasibility, and utility of the civil military doctrine.  Mixed method was used as 
research methodology. The results of the study showed that : 1) The civil military operation 
team’s competencies on the Border in the 3rd Army Area were composed of knowledge, skills 
and attributes. 2) The military doctrine of the civil military operation team’s competencies on 
the Border in the 3rd Army Area included the structure and competency.  26 persons and 4 
division were performed as the first division of command. The second division of 
development, the  third division of information preparation and data analysis and the last is 
division of supporting. 39 knowledge indicators, 41 skill indicators and 20 attribute indicators 
were composed 3) The feasibility and utility was confirmed by this research, of which results 
and the highest level was shown by 11 specialists.  
 

Keywords : The Doctrine’s Development / The Civil Military Operation Team’s on  
                 the Border of 3rd Army Area 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จะเห็นได้จากตัง้แต่ 
ปีพุทธศักราช 2500 เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติการทางทหารโดยการใช้กําลังทางทหารเพื่อการ
สงครามซ่ึงได้มีการลดขนาดของกําลัง และพื้นท่ีซ่ึงเป็นสาเหตุในการเกิดข้อพิพาทหรือปัญหาอันนํามาให้เกิด
สงครามข้ึน และมีการกําหนดข้อตกลงร่วมกันในการใช้กําลังทางทหาร เพ่ือให้เป็นไปในกรอบของทุกชาติ หรือ 
ท่ีเรารู้จักกันคือ องค์กรสหประชาชาติ เพ่ือเป็นตัวกลางในการยุติความขัดแย้งท่ีรุนแรงท่ีทําให้เกิดความเสียหาย  
และในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม ก็ส่งผลกระทบต่อ    
ความม่ันคงของทุกๆ ชาติ ปัจจุบันทางสภาความม่ันคงแห่งชาติ (2556) ได้วิเคราะห์และกําหนดภัยความมั่นคง
ของประเทศไทย โดยมีประเด็นท่ีสําคัญดังนี้ 1) ปัญหาความเลื่อมล้ําในการพัฒนา 2) ปัญหาความยากจน       
3) ปัญหาขาดแคลนพ้ืนท่ีทํากิน 4) ปญัหาการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 5) ปัญหาการศึกษา             
6) ปัญหาสาธารณสุข 7) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 8) ปัญหาการค้าสิ่งผดิกฎหมาย 9) ปัญหาการ
ลักลอบนํารถยนต์/จักรยานยนต์ข้ามแดน 10) ปัญหาทุ่นระเบิด/กับระเบิด 11) ปัญหาการหลั่งไหลของคนและ
ปัญหาชนกลุ่มน้อย 12) ปัญหาเส้นเขตแดนและข้อพิพาทตามแนวชายแดน 
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเกิดขึ้น หากประชาชนไม่ได้รับการสร้างการรับรู้และ       
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแล้วนั้น ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะไม่มีทางยุติและอาจทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  ส่งผลกระต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความม่ันคงของชาต ิ
 ท่ีผ่านมาในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศตะวันตกได้มีการพัฒนาการใช้กําลังทางทหาร โดยให้    
ความสําคัญในการช่วยเหลือประชาชน ทํางานร่วมกับประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนรวมในการปฏิบัติงาน 

ร่วมกับทหารเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ เราเรียกการปฏิบัตินี้ว่า การปฏิบัติการทางทหาร  
ท่ีมิใช่สงคราม (Military Operations Other Than War หรือ MOOTW) ซ่ึงสามารถสร้างความม่ันคงให้กับ
ประชาชนและประเทศชาติได้  โดยชุดปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมในการเข้าทํางานคือ ชุดปฏิบัติงานด้าน
กิจการพลเรือน (Civil Operation Team)  ซ่ึงได้มีการจัดชุดปฏิบัติงานให้มีขนาดจํานวนเพียงพอต่อการเข้า
ช่วยเหลือประชาชน แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที อาทิเช่น ชุดสนับสนุนทางวัฒนธรรม (Cultural 
Support Team) หรือ ชุดสนับสนุนพลเรือน (Civil Support Team) 
 กองทัพบก (2558) ได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยยังคงปรากฏปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
ภายในพ้ืนท่ีต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาในพื้นท่ีชายแดน ท่ีนอกเหนือจากบริบททางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องเชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธ์ุ ซ่ึงยังมีการสู้รบกันในพ้ืนท่ีประกอบกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ท่ีเกิดข้ึน อาทิเช่น ภัยธรรมชาต,ิ การทําลายทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งสําคัญคือปญัหายาเสพติด ซ่ึงประชาชน
ในพ้ืนที่ชายแดนดังกล่าวจะเป็นส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อีกประการหน่ึงคือ ตั้งแต่เม่ือปีพุทธศักราช 
2558 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน อันประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมือง 
ความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community หรือ AEC) 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community หรือ ASCC) ซ่ึงความเปล่ียนแปลงของบริบททางส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นนี้ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ี 
ทําให้การปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนมีความยากและซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นในการแก้ปัญหาของสังคม   
  กองทัพภาคท่ี 3 เป็นหน่วยงานหน่ึงของกองทัพบกท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาความมั่นคงภายใน
พ้ืนท่ีชายแดน 8 จังหวัดชายแดน และพื้นท่ีภายใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ซ่ึงได้จัดชุดปฏิบัติงานด้านกจิการพล
เรือนเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชายแดน  โดยมีการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ, ประชาชน ในพ้ืนที่ตามแนว
ชายแดน เพ่ือสร้างความม่ันคงให้พ้ืนท่ีชายแดนและประเทศ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนั้น จําเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของชุดปฏิบัติงาน
ด้านกิจการพลเรือน โดย กมลชนก ภาคภูมิ (2558) ได้ให้นิยามของการพัฒนาสมรรถนะว่าต้องพัฒนาทางด้าน
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ซ่ึงการปฏิบัติงานทางทหารต้องมีการจัด
โครงสร้างอัตราที่เหมาะสมกับพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นกลไกและเคร่ืองมือสําคัญของกองทัพบกและประเทศชาติในการเข้า
ช่วยเหลือประชาชน แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม อันจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพสูงสุดของ
องค์กรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นท่ีชายแดน ในเร่ืองความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะของบุคคล ท่ีใช้ในการการปฏิบัติงาน ความต้องการที่จําเป็น และโครงสร้างของชุดปฏิบัติงาน
ด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  
 2. เพ่ือสร้างหลักนิยมสมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานดา้นกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่
ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  
 3. เพ่ือประเมินความเหมาะของหลักนิยมในฐานะเป็นพจนานกุรมสมรรถนะการปฏิบัติงานชุด
ปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือนในพื้นท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 
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ABSTRACT 
This research focuses on the doctrine’s development on the civil military operation  
team’s competencies on the Border of 3rd Army Area. It will be divided into three parts 
identifying the civil military operation team’s competencies on the Border in the 3rd Army 
Area, creating the civil military doctrine in structure and competencies of the civil military 
operation team’s competencies on the Border in the 3rd Army Area in order to examine the 
validity, feasibility, and utility of the civil military doctrine.  Mixed method was used as 
research methodology. The results of the study showed that : 1) The civil military operation 
team’s competencies on the Border in the 3rd Army Area were composed of knowledge, skills 
and attributes. 2) The military doctrine of the civil military operation team’s competencies on 
the Border in the 3rd Army Area included the structure and competency.  26 persons and 4 
division were performed as the first division of command. The second division of 
development, the  third division of information preparation and data analysis and the last is 
division of supporting. 39 knowledge indicators, 41 skill indicators and 20 attribute indicators 
were composed 3) The feasibility and utility was confirmed by this research, of which results 
and the highest level was shown by 11 specialists.  
 

Keywords : The Doctrine’s Development / The Civil Military Operation Team’s on  
                 the Border of 3rd Army Area 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การปฏิบัติการทางทหารในปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง จะเห็นได้จากตัง้แต่ 
ปีพุทธศักราช 2500 เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติการทางทหารโดยการใช้กําลังทางทหารเพื่อการ
สงครามซ่ึงได้มีการลดขนาดของกําลัง และพื้นท่ีซ่ึงเป็นสาเหตุในการเกิดข้อพิพาทหรือปัญหาอันนํามาให้เกิด
สงครามข้ึน และมีการกําหนดข้อตกลงร่วมกันในการใช้กําลังทางทหาร เพ่ือให้เป็นไปในกรอบของทุกชาติ หรือ 
ท่ีเรารู้จักกันคือ องค์กรสหประชาชาติ เพ่ือเป็นตัวกลางในการยุติความขัดแย้งท่ีรุนแรงท่ีทําให้เกิดความเสียหาย  
และในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม ก็ส่งผลกระทบต่อ    
ความม่ันคงของทุกๆ ชาติ ปัจจุบันทางสภาความม่ันคงแห่งชาติ (2556) ได้วิเคราะห์และกําหนดภัยความมั่นคง
ของประเทศไทย โดยมีประเด็นท่ีสําคัญดังน้ี 1) ปัญหาความเลื่อมล้ําในการพัฒนา 2) ปัญหาความยากจน       
3) ปัญหาขาดแคลนพ้ืนท่ีทํากิน 4) ปญัหาการลักลอบทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 5) ปัญหาการศึกษา             
6) ปัญหาสาธารณสุข 7) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 8) ปัญหาการค้าสิ่งผดิกฎหมาย 9) ปัญหาการ
ลักลอบนํารถยนต์/จักรยานยนต์ข้ามแดน 10) ปัญหาทุ่นระเบิด/กับระเบิด 11) ปัญหาการหลั่งไหลของคนและ
ปัญหาชนกลุ่มน้อย 12) ปัญหาเส้นเขตแดนและข้อพิพาทตามแนวชายแดน 
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเกิดขึ้น หากประชาชนไม่ได้รับการสร้างการรับรู้และ       
ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแล้วนั้น ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะไม่มีทางยุติและอาจทวี
ความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน  ส่งผลกระต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความม่ันคงของชาต ิ
 ท่ีผ่านมาในประเทศต่างๆ อาทิ ประเทศตะวันตกได้มีการพัฒนาการใช้กําลังทางทหาร โดยให้    
ความสําคัญในการช่วยเหลือประชาชน ทํางานร่วมกับประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนรวมในการปฏิบัติงาน 

ร่วมกับทหารเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ เราเรียกการปฏิบัตินี้ว่า การปฏิบัติการทางทหาร  
ท่ีมิใช่สงคราม (Military Operations Other Than War หรือ MOOTW) ซ่ึงสามารถสร้างความม่ันคงให้กับ
ประชาชนและประเทศชาติได้  โดยชุดปฏิบัติงานที่มีความเหมาะสมในการเข้าทํางานคือ ชุดปฏิบัติงานด้าน
กิจการพลเรือน (Civil Operation Team)  ซ่ึงได้มีการจัดชุดปฏิบัติงานให้มีขนาดจํานวนเพียงพอต่อการเข้า
ช่วยเหลือประชาชน แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที อาทิเช่น ชุดสนับสนุนทางวัฒนธรรม (Cultural 
Support Team) หรือ ชุดสนับสนุนพลเรือน (Civil Support Team) 
 กองทัพบก (2558) ได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยยังคงปรากฏปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความมั่นคง 
ภายในพ้ืนท่ีต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาในพื้นท่ีชายแดน ท่ีนอกเหนือจากบริบททางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องเชื้อชาติ กลุ่มชาติพันธ์ุ ซ่ึงยังมีการสู้รบกันในพ้ืนท่ีประกอบกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ท่ีเกิดข้ึน อาทิเช่น ภัยธรรมชาต,ิ การทําลายทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งสําคัญคือปญัหายาเสพติด ซ่ึงประชาชน
ในพ้ืนที่ชายแดนดังกล่าวจะเป็นส่วนสําคัญในการแก้ไขปัญหาต่างๆ อีกประการหน่ึงคือ ตั้งแต่เม่ือปีพุทธศักราช 
2558 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน อันประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1) ประชาคมการเมือง 
ความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community หรือ APSC) 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community หรือ AEC) 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-
Cultural Community หรือ ASCC) ซ่ึงความเปล่ียนแปลงของบริบททางส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นนี้ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ี 
ทําให้การปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนมีความยากและซับซ้อนเพิ่มมากข้ึนในการแก้ปัญหาของสังคม   
  กองทัพภาคท่ี 3 เป็นหน่วยงานหน่ึงของกองทัพบกที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลรักษาความมั่นคงภายใน
พ้ืนท่ีชายแดน 8 จังหวัดชายแดน และพื้นท่ีภายใน 17 จังหวัดภาคเหนือ ซ่ึงได้จัดชุดปฏิบัติงานด้านกจิการพล
เรือนเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชายแดน  โดยมีการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ, ประชาชน ในพ้ืนที่ตามแนว
ชายแดน เพ่ือสร้างความม่ันคงให้พ้ืนท่ีชายแดนและประเทศ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนั้น จําเป็นต้องพัฒนาสมรรถนะของชุดปฏิบัติงาน
ด้านกิจการพลเรือน โดย กมลชนก ภาคภูมิ (2558) ได้ให้นิยามของการพัฒนาสมรรถนะว่าต้องพัฒนาทางด้าน
ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ซ่ึงการปฏิบัติงานทางทหารต้องมีการจัด
โครงสร้างอัตราที่เหมาะสมกับพ้ืนท่ี เพ่ือเป็นกลไกและเคร่ืองมือสําคัญของกองทัพบกและประเทศชาติในการเข้า
ช่วยเหลือประชาชน แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม อันจะนํามาซ่ึงประสิทธิภาพสูงสุดของ
องค์กรต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นท่ีชายแดน ในเร่ืองความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะของบุคคล ท่ีใช้ในการการปฏิบัติงาน ความต้องการที่จําเป็น และโครงสร้างของชุดปฏิบัติงาน
ด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  
 2. เพ่ือสร้างหลักนิยมสมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่
ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  
 3. เพ่ือประเมินความเหมาะของหลักนิยมในฐานะเป็นพจนานุกรมสมรรถนะการปฏิบัติงานชุด
ปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือนในพื้นท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะและโครงสร้างการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการด้าน
กิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  
 1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการปฏิบัติงานและ
โครงสร้างของชดุปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 โดยใช้กระบวนการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) เพ่ือกําหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ 
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
เพ่ือศึกษาสมรรถนะและโครงสร้างการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพื้นท่ีชายแดน กองทัพ
ภาคท่ี 3 ในประเด็นเรื่องสมรรถนะการปฏิบัติงาน โครงสร้างชุดปฏบิัติงาน หน้าท่ีหรือตําแหน่งท่ีมีและใช้ในการ
ปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 3. นําร่างแบบสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือศึกษาสมรรถนะและโครงสร้างการปฏิบัตงิานของชุด
ปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ       
ความเหมาะสมด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา  
 4. นําข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษามาปรับปรุง แก้ไขแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือศึกษา
สมรรถนะโครงสร้างการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ฉบับ
สมบูรณ์ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างร่างสมรรถนะและโครงสร้างการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการ 
พลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 
 1. การยกร่างสมรรถนะและโครงสร้างการปฏิบัติงานของชุดปฏิบตัิการด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่
ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ท่ีได้จากการศึกษาในข้ันตอนท่ี 1 มายกร่างรายละเอียดสมรรถนะและโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานของชดุปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่  
  1.1 โครงสร้างอัตราและตําแหน่งของชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพ
ภาคท่ี 3 
  1.2 ประเด็นสมรรถนะของชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 
    1.2.1 สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) 
    1.2.2 สมรรถนะดา้นทักษะ (Skills) 
    1.2.3 สมรรถนะด้านคุณลักษณะบุคคล (Attributes) 
  โดยท้ัง 2 องค์ประกอบนี้ได้จัดทํารายละเอียดเป็นร่างโครงสร้างและสมรรถนะตามหน้าท่ีใน
ตําแหน่งของชุดปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  
 2. การตรวจสอบรายละเอียดของสมรรถนะและโครงสร้างการปฏิบติังานของชุดปฏิบัติการด้าน
กิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เรียนเชญิผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิบัติท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์เป็นชุดเดียวกับชุดปฏิบัติงาน ด้านกิจการพลเรือนท่ีเก็บข้อมูลในระยะแรก ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานดา้น
กิจการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  มีคุณสมบัติกําลังพลท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ในระดับบริหารและผู้ปฏิบัติของชุดในพ้ืนท่ี 5 อําเภอชายแดน  
จังหวัดตาก ดงันี้ (ขนานตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมาร์) ได้แก่ อําเภออุ้มผาง จํานวน 4 นาย,              

อําเภอพบพระ จํานวน 4 นาย, อําเภอแม่สอด จํานวน 4 นาย, อําเภอท่าสองยาง จํานวน 4 นาย และอําเภอ  
แม่ระมาด  จํานวน 4 นาย รวมจํานวน 20 นาย  
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินร่างสมรรถนะและโครงสร้างการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการด้าน 
กิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 
 1. นํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะและโครงสร้างของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่
ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ท่ีผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นตอนท่ี 2 ไปจัดการ
ประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒจิาก 2 แหล่ง คือ นายทหารนักเรียนจากโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบกชุดท่ี 94 จํานวน 6 คน และนายทหารฝ่ายเสนาธิการที่ทํางานในกองทัพภาคท่ี 3 โดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 4 คน รวมจํานวน 10 คน เพ่ือประเมินเกี่ยวความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เครื่องมือ
ท่ีใช้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยคํานวณหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สรุปผลการประเมินสมรรถนะและโครงสร้างของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่
ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 

สรุปผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะและโครงสร้างชุดการปฏบิัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนท่ี
ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  
  1.1 สมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นท่ีชายแดน กองทัพภาคที่ 
3 นั้นมีดังนี้ 1) สมรรถนะด้านความรู้ 39 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1.1) ระเบียบคําสั่งของทางราชการ          
1.2) เร่ืองทหารและการพัฒนาประเทศ 1.3) มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในมิติความม่ันคง, เศรษฐกิจ, 
การค้า, กลุ่มชาติพันธ์ุ 1.4) มีความรู้เก่ียวกับกฎหมายที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและตกลงร่วมกัน 1.5) มีความรู้
เก่ียวกับข้อมูลทุติภูมิในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 1.6) มีความรู้ในงานชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์                  
1.7) กระบวนการพัฒนามนุษย์ 1.8) เร่ืองการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข่าว 1.9) ความรู้เร่ืองหน่วยทหาร
ขนาดเล็ก และการใช้อาวุธ 1.10) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.11) ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน      
1.12) ความรู้การป้องกันภัยทางทหารในรูปแบบใหม่ 1.13) ความรู้ในด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนามนุษย์ 
1.14) ระเบียบคําสั่งท่ีเก่ียวข้องกับชุดของทางราชการทหาร 1.15) ความรู้เก่ียวกับสังคมและวัฒนธรรมของ
ประชาชน/ชนเผา่ในพื้นท่ีชายแดน/พื้นท่ีรับผิดชอบ 1.16) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้น           
1.17) วัฒนธรรมชุมชนเมือง 1.18) มีความรู้ด้านภาษาชนเผ่า, จีน, อังกฤษ ท่ีใช้ในพ้ืนท่ีชายแดน/พื้นท่ีรับผิดชอบ 
1.19) มีความรู้การพูดในชุมชน 1.20) การประสานงานกับหน่วยงานราชการ, พลเรือน และประชาชน        
1.21) เข้าใจในภูมิศาสตร์, สังคม, วัฒนธรรมในพื้นท่ี 1.22) ความรู้เร่ืองการฝึกอบรม และวิทยากรกระบวนการ 
1.23) จิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ 1.24) ความรู้ในการใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหาร และอาวุธประจํากาย   
1.25) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น 1.26) การใช้สื่อในการอบรม 1.27) วิธีการเกี่ยวกับการเวชกรรม
ป้องกันทางด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ 1.28) การประสานการส่งกลับผู้ป่วย หรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาล 
1.29) ความรู้พ้ืนฐานในการฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยวิทยากร 1.30) ความรู้ในการสื่อสาร 1.31) ความรู้เร่ืองข่าวสาร, 
ข่าวกรอง, และการตีค่าข่าว 1.32) การรักษาความปลอดภัยทางเอกสาร 1.33) ความรู้คอมพิวเตอร์ระดับชํานาญ 
และสามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้ 1.34) มีความสามารถในการพิมพ์ 1.35) ความรู้ในแผนงาน, ภารกิจ
ของงาน 1.36) หลักการรักษาความปลอดภัยขั้นต้น และลําดับความสําคัญ 1.37) การสังเกต และการวิเคราะห์       
1.38) การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข่าวข้ันต้น 1.39) การขับ/การปฏิบัติบํารุงรถยนต์ทางราชการ 2) สมรรถนะ
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะและโครงสร้างการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการด้าน
กิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  
 1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับสมรรถนะการปฏิบัติงานและ
โครงสร้างของชดุปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 โดยใช้กระบวนการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) เพ่ือกําหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ 
 2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
เพ่ือศึกษาสมรรถนะและโครงสร้างการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพื้นท่ีชายแดน กองทัพ
ภาคท่ี 3 ในประเด็นเรื่องสมรรถนะการปฏิบัติงาน โครงสร้างชุดปฏบิัติงาน หน้าท่ีหรือตําแหน่งท่ีมีและใช้ในการ
ปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 3. นําร่างแบบสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือศึกษาสมรรถนะและโครงสร้างการปฏิบัตงิานของชุด
ปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ       
ความเหมาะสมด้านเนื้อหาและการใช้ภาษา  
 4. นําข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุง แก้ไขแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือศึกษา
สมรรถนะโครงสร้างการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ฉบับ
สมบูรณ์ 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างร่างสมรรถนะและโครงสร้างการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการ 
พลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 
 1. การยกร่างสมรรถนะและโครงสร้างการปฏิบัติงานของชุดปฏิบตัิการด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่
ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ท่ีได้จากการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มายกร่างรายละเอียดสมรรถนะและโครงสร้างการ
ปฏิบัติงานของชดุปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่  
  1.1 โครงสร้างอัตราและตําแหน่งของชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพ
ภาคท่ี 3 
  1.2 ประเด็นสมรรถนะของชุดปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 
    1.2.1 สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) 
    1.2.2 สมรรถนะดา้นทักษะ (Skills) 
    1.2.3 สมรรถนะด้านคุณลักษณะบุคคล (Attributes) 
  โดยท้ัง 2 องค์ประกอบนี้ได้จัดทํารายละเอียดเป็นร่างโครงสร้างและสมรรถนะตามหน้าท่ีใน
ตําแหน่งของชุดปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  
 2. การตรวจสอบรายละเอียดของสมรรถนะและโครงสร้างการปฏิบติังานของชุดปฏิบัติการด้าน
กิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้เรียนเชญิผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิบัติท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์เป็นชุดเดียวกับชุดปฏิบัติงาน ด้านกิจการพลเรือนท่ีเก็บข้อมูลในระยะแรก ได้แก่ ชุดปฏิบัติงานดา้น
กิจการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  มีคุณสมบัติกําลังพลท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ในระดับบริหารและผู้ปฏิบัติของชุดในพ้ืนท่ี 5 อําเภอชายแดน  
จังหวัดตาก ดงันี้ (ขนานตามแนวชายแดน ไทย-เมียนมาร์) ได้แก่ อําเภออุ้มผาง จํานวน 4 นาย,              

อําเภอพบพระ จํานวน 4 นาย, อําเภอแม่สอด จํานวน 4 นาย, อําเภอท่าสองยาง จํานวน 4 นาย และอําเภอ  
แม่ระมาด  จํานวน 4 นาย รวมจํานวน 20 นาย  
 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินร่างสมรรถนะและโครงสร้างการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการด้าน 
กิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 
 1. นํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะและโครงสร้างของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่
ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ท่ีผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นตอนท่ี 2 ไปจัดการ
ประชุมสัมมนาแสดงความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒจิาก 2 แหล่ง คือ นายทหารนักเรียนจากโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบกชุดท่ี 94 จํานวน 6 คน และนายทหารฝ่ายเสนาธิการที่ทํางานในกองทัพภาคท่ี 3 โดยการเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 4 คน รวมจํานวน 10 คน เพ่ือประเมินเกี่ยวความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เครื่องมือ
ท่ีใช้คือ แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยคํานวณหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. สรุปผลการประเมินสมรรถนะและโครงสร้างของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่
ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 

สรุปผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะและโครงสร้างชุดการปฏบิัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนท่ี
ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3  
  1.1 สมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคที่ 
3 นั้นมีดังนี้ 1) สมรรถนะด้านความรู้ 39 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1.1) ระเบียบคําสั่งของทางราชการ          
1.2) เรื่องทหารและการพัฒนาประเทศ 1.3) มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในมิติความม่ันคง, เศรษฐกิจ, 
การค้า, กลุ่มชาติพันธ์ุ 1.4) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงและตกลงร่วมกัน 1.5) มีความรู้
เกี่ยวกับข้อมูลทุติภูมิในพ้ืนที่รับผิดชอบ 1.6) มีความรู้ในงานชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์                  
1.7) กระบวนการพัฒนามนุษย์ 1.8) เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ข่าว 1.9) ความรู้เรื่องหน่วยทหาร
ขนาดเล็ก และการใช้อาวุธ 1.10) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1.11) ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน      
1.12) ความรู้การป้องกันภัยทางทหารในรูปแบบใหม่ 1.13) ความรู้ในด้านการพัฒนาสังคมและพัฒนามนุษย์ 
1.14) ระเบียบคําสั่งท่ีเกี่ยวข้องกับชุดของทางราชการทหาร 1.15) ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของ
ประชาชน/ชนเผา่ในพื้นท่ีชายแดน/พื้นท่ีรับผิดชอบ 1.16) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้น           
1.17) วัฒนธรรมชุมชนเมือง 1.18) มีความรู้ด้านภาษาชนเผ่า, จีน, อังกฤษ ท่ีใช้ในพ้ืนท่ีชายแดน/พื้นท่ีรับผิดชอบ 
1.19) มีความรู้การพูดในชุมชน 1.20) การประสานงานกับหน่วยงานราชการ, พลเรือน และประชาชน        
1.21) เข้าใจในภูมิศาสตร์, สังคม, วัฒนธรรมในพื้นท่ี 1.22) ความรู้เรื่องการฝึกอบรม และวิทยากรกระบวนการ 
1.23) จิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ 1.24) ความรู้ในการใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหาร และอาวุธประจํากาย   
1.25) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น 1.26) การใช้สื่อในการอบรม 1.27) วิธีการเกี่ยวกับการเวชกรรม
ป้องกันทางด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ 1.28) การประสานการส่งกลับผู้ป่วย หรือส่งต่อไปยังสถานพยาบาล 
1.29) ความรู้พ้ืนฐานในการฝึกอบรมเป็นผู้ช่วยวิทยากร 1.30) ความรู้ในการสื่อสาร 1.31) ความรู้เรื่องข่าวสาร, 
ข่าวกรอง, และการตีค่าข่าว 1.32) การรักษาความปลอดภัยทางเอกสาร 1.33) ความรู้คอมพิวเตอร์ระดับชํานาญ 
และสามารถแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ได้ 1.34) มีความสามารถในการพิมพ์ 1.35) ความรู้ในแผนงาน, ภารกิจ
ของงาน 1.36) หลักการรักษาความปลอดภัยขั้นต้น และลําดับความสําคัญ 1.37) การสังเกต และการวิเคราะห์       
1.38) การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข่าวข้ันต้น 1.39) การขับ/การปฏิบัติบํารุงรถยนต์ทางราชการ 2) สมรรถนะ
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ด้านทักษะ 41 สมรรถนะ ประกอบด้วย 2.1) การพูดในท่ีชุมชน 2.2) การประสานงานกับหน่วยงานราชการ,  
พลเรือน และประชาชน 2.3) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลข้ันต้น 2.4) ใช้สื่อการอบรม/กระบวนการ
อบรม 2.5) การใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารของชุด 2.6) การพิมพ์ 2.7) การใช้คอมพิวเตอร์ในระเบียบของทาง
ราชการ 2.8) การทําหนังสือภายในและภายนอก 2.9) การติดตามประสานงาน 2.10) การเชื่อมต่อทาง
วัฒนธรรมและการสื่อสาร 2.11) ความสามารถในการพูด 2.12) การพูดและการสื่อสารกับประชาชน         
2.13) สามารถประสานงาน 2.14) สื่อความหมายได้ดี 2.15) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 2.16) การสื่อ
ความหมาย 2.17) สามารถให้ความหมาย/สื่อความหมายจากส่ือหรือกิจกรรมที่เกิดข้ึนได้ 2.18) วินิจฉัยโรค
ขั้นต้น 2.19) การตกแต่งและการเข้าเฝือก 2.20) งานธุรการในการฉีดยา 2.21) ปฏิบัติตามวิทยากรได้อย่างดี 
2.22) มีความคล่องแคล่วแก้ปัญหาได้ 2.23) สามารถรับข่าว 2.24) การคัดแยกข้อมูล 2.25) การสังเคราะห์
ข้อมูลเป็นข่าวสาร 2.26) วิเคราะห์ข้อความ 2.27) ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างดี 2.28) ติดต่อสื่อสาร
ด้วยเครื่องมือสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ได้ 2.29) คิดขั้นตอนการทํางานของคอมพิวเตอร์อย่างมีระบบ           
2.30) ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปกับงานประจําได้ 2.31) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และวิธีการทํางานของเคร่ืองได้
เป็นอย่างดี 2.32) สามารถวิเคราะห์พ้ืนท่ีปฏิบัติการเมื่อออกทํางาน 2.33) ใช้อาวุธประจํากายอย่างชํานาญ 
2.34) สามารถแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุขัดข้อง 2.35) แยกแยะวิเคราะห์บุคคลในพ้ืนท่ีได้ 2.36) จัดทําแบบการ
รักษาความปลอดภัย 2.37) คิดเมนูอาหาร ประมาณการปริมาณอาหารท่ีต้องเตรียม และการพิจารณาให้
เหมาะสมกับฤดูกาล 2.38) รู้วิธีการถนอมอาหารแช่แข็ง หรือวิธีการต่างๆ 2.39) ขับรถได้ท้ังในภูมิประเทศ และ
ทางปกติ 2.40) ขับขี่ได้ในเวลากลางคืน 2.41) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปฏิบัติบํารุงรถยนต์ทางราชการได้เป็น
อย่างดี 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 20 สมรรถนะ ประกอบด้วย 3.1) เป็นผู้นําตามลักษณะของผู้นําทางทหาร       
3.2) มีความเชื่อม่ัน 3.3) มีเป็นแบบอย่างที่ดี 3.4) ซ่ือตรง 3.5) เสียสละและอดทน 3.6) เป็นผู้ใต้บังคับ บัญชาที่ดี/
ทหารท่ีดี 3.7) มีความต้ังใจ 3.8) มีความตรงต่อเวลา 3.9) ยึดระเบียบแบบแผน 3.10) มีความรอบคอบในการ
วางแผน 3.11) อัธยาศัยดี 3.12) ย้ิมแย้ม/พูดจาไพเราะ 3.13) สุภาพ/อ่อนโยน 3.14) ความจริงใจ              
3.15) มีความคล่องแคล่ว 3.16) ความเข็มแข็ง 3.17) เป็นผู้ตามที่ดี 3.18) การรักษาความลับ                  
3.19) ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 3.20) รักษาระเบียบวินัยทหารอย่างดี 
 1.2 โครงสร้าง ของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดนกองทัพภาคท่ี 3 มีดังน้ี 
 
 
 
 

 
*น. = นายทหารช้ันสัญญาบัตร, ส. = นายทหารชั้นประทวน, พลฯ = พลทหารกองประจําการ 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้าง ของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดน กองทัพภาคที่ 3 
 

 โดยโครงสร้างของชุดปฏิบัติงานดา้นกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดน กองทัพภาคที่ 3 ประกอบด้วย  
4 ส่วนดังนี้ 
   1.2.1 ส่วนบังคับการชดุปฏิบัติงาน จํานวน 4 นาย ประกอบด้วย หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 
นายทหารสัญญาบัตร 1 นาย, รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ นายทหารสัญญาบัตร 1 นาย และนายสิบธุรการ 
นายทหารประทวน 2 นาย 
   1.2.2 ส่วนพัฒนา จํานวน 12 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมวัฒนธรรม นายทหาร
ประทวน 2 นาย, หัวหน้าชุดพัฒนาและวิทยากรกระบวนการ นายทหารประทวน 4 นาย, เจ้าหน้าที่ประจําชุด
พัฒนาและวิทยากรกระบวนการ เป็นพลทหารกองประจําการ 4 นาย และนายสิบพยาบาล นายทหารประทวน  
2 นาย (และมีล่ามในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในชุดปฏิบัติการด้านพลเรือนเพิ่มจากเดิม 1 คน) 
   1.2.3 ส่วนเตรียมการ, วิเคราะห์ และผลิตข้อมูล จํานวน 4 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ข่าว 
นายทหารประทวน 2 นาย, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นายทหารประทวน 2 นาย 
   1.2.4 ส่วนสนับสนุน จํานวน 6 นาย ประกอบด้วย หัวหนา้ชุดรักษาความปลอดภัย นายทหาร
ประทวน 1 นาย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลทหารกองประจําการ 2 นาย, เจ้าหน้าที่สูทกรรม นายทหาร
ประทวน 1 นาย และพลทหารกองกองประจําการจํานวน 1 นาย และพลขับรถ นายทหารประทวน 1 นาย 
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ด้านทักษะ 41 สมรรถนะ ประกอบด้วย 2.1) การพูดในท่ีชุมชน 2.2) การประสานงานกับหน่วยงานราชการ,  
พลเรือน และประชาชน 2.3) สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลขั้นต้น 2.4) ใช้สื่อการอบรม/กระบวนการ
อบรม 2.5) การใช้ยุทโธปกรณ์ทางทหารของชุด 2.6) การพิมพ์ 2.7) การใช้คอมพิวเตอร์ในระเบียบของทาง
ราชการ 2.8) การทําหนังสือภายในและภายนอก 2.9) การติดตามประสานงาน 2.10) การเชื่อมต่อทาง
วัฒนธรรมและการสื่อสาร 2.11) ความสามารถในการพูด 2.12) การพูดและการสื่อสารกับประชาชน         
2.13) สามารถประสานงาน 2.14) สื่อความหมายได้ดี 2.15) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 2.16) การสื่อ
ความหมาย 2.17) สามารถให้ความหมาย/สื่อความหมายจากส่ือหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ 2.18) วินิจฉัยโรค
ขั้นต้น 2.19) การตกแต่งและการเข้าเฝือก 2.20) งานธุรการในการฉีดยา 2.21) ปฏิบัติตามวิทยากรได้อย่างดี 
2.22) มีความคล่องแคล่วแก้ปัญหาได้ 2.23) สามารถรับข่าว 2.24) การคัดแยกข้อมูล 2.25) การสังเคราะห์
ข้อมูลเป็นข่าวสาร 2.26) วิเคราะห์ข้อความ 2.27) ใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างดี 2.28) ติดต่อสื่อสาร
ด้วยเครื่องมือสื่อสารทางคอมพิวเตอร์ได้ 2.29) คิดขั้นตอนการทํางานของคอมพิวเตอร์อย่างมีระบบ           
2.30) ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปกับงานประจําได้ 2.31) ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และวิธีการทํางานของเคร่ืองได้
เป็นอย่างดี 2.32) สามารถวิเคราะห์พ้ืนท่ีปฏิบัติการเมื่อออกทํางาน 2.33) ใช้อาวุธประจํากายอย่างชํานาญ 
2.34) สามารถแก้ไขปัญหาหากเกิดเหตุขัดข้อง 2.35) แยกแยะวิเคราะห์บุคคลในพ้ืนท่ีได้ 2.36) จัดทําแบบการ
รักษาความปลอดภัย 2.37) คิดเมนูอาหาร ประมาณการปริมาณอาหารท่ีต้องเตรียม และการพิจารณาให้
เหมาะสมกับฤดูกาล 2.38) รู้วิธีการถนอมอาหารแช่แข็ง หรือวิธีการต่างๆ 2.39) ขับรถได้ท้ังในภูมิประเทศ และ
ทางปกติ 2.40) ขับขี่ได้ในเวลากลางคืน 2.41) แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปฏิบัติบํารุงรถยนต์ทางราชการได้เป็น
อย่างดี 3) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ 20 สมรรถนะ ประกอบด้วย 3.1) เป็นผู้นําตามลักษณะของผู้นําทางทหาร       
3.2) มีความเชื่อม่ัน 3.3) มีเป็นแบบอย่างท่ีดี 3.4) ซ่ือตรง 3.5) เสียสละและอดทน 3.6) เป็นผู้ใต้บังคับ บัญชาที่ดี/
ทหารท่ีดี 3.7) มีความต้ังใจ 3.8) มีความตรงต่อเวลา 3.9) ยึดระเบียบแบบแผน 3.10) มีความรอบคอบในการ
วางแผน 3.11) อัธยาศัยดี 3.12) ย้ิมแย้ม/พูดจาไพเราะ 3.13) สุภาพ/อ่อนโยน 3.14) ความจริงใจ              
3.15) มีความคล่องแคล่ว 3.16) ความเข็มแข็ง 3.17) เป็นผู้ตามที่ดี 3.18) การรักษาความลับ                  
3.19) ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน 3.20) รักษาระเบียบวินัยทหารอย่างดี 
 1.2 โครงสร้าง ของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดนกองทัพภาคท่ี 3 มีดังนี้ 
 
 
 
 

 
*น. = นายทหารช้ันสัญญาบัตร, ส. = นายทหารชั้นประทวน, พลฯ = พลทหารกองประจําการ 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้าง ของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดน กองทัพภาคที่ 3 
 

 โดยโครงสร้างของชุดปฏิบัติงานดา้นกิจการพลเรือนในพื้นที่ชายแดน กองทัพภาคที่ 3 ประกอบด้วย  
4 ส่วนดังนี้ 
   1.2.1 ส่วนบังคับการชดุปฏิบัติงาน จํานวน 4 นาย ประกอบด้วย หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 
นายทหารสัญญาบัตร 1 นาย, รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ นายทหารสัญญาบัตร 1 นาย และนายสิบธุรการ 
นายทหารประทวน 2 นาย 
   1.2.2 ส่วนพัฒนา จํานวน 12 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมวัฒนธรรม นายทหาร
ประทวน 2 นาย, หัวหน้าชุดพัฒนาและวิทยากรกระบวนการ นายทหารประทวน 4 นาย, เจ้าหน้าที่ประจําชุด
พัฒนาและวิทยากรกระบวนการ เป็นพลทหารกองประจําการ 4 นาย และนายสิบพยาบาล นายทหารประทวน  
2 นาย (และมีล่ามในพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในชุดปฏิบัติการด้านพลเรือนเพิ่มจากเดิม 1 คน) 
   1.2.3 ส่วนเตรียมการ, วิเคราะห์ และผลิตข้อมูล จํานวน 4 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ข่าว 
นายทหารประทวน 2 นาย, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ นายทหารประทวน 2 นาย 
   1.2.4 ส่วนสนับสนุน จํานวน 6 นาย ประกอบด้วย หัวหนา้ชุดรักษาความปลอดภัย นายทหาร
ประทวน 1 นาย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลทหารกองประจําการ 2 นาย, เจ้าหน้าที่สูทกรรม นายทหาร
ประทวน 1 นาย และพลทหารกองกองประจําการจํานวน 1 นาย และพลขับรถ นายทหารประทวน 1 นาย 
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 2. การประเมินภาพรวมหลักนิยมว่าด้วยพจนานุกรมสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือน  
ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสม, ความถูกต้อง, ความเป็นประโยชน์,  
ความเป็นไปได้ และความง่ายต่อการนําไปใช้ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สรุปดังนี้ 
  2.1 ด้านความเหมาะสม ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สรุปเป็นรายประเด็นดังนี้ ความ
คิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ของหลักนิยมว่าด้วยพจนานุกรมสมรรถนะฯ ในระดับสูงสุด (x=5.00) ระดับรองลงมา
ได้แก่ ความหมาย, แนวคิดพ้ืนฐาน, เป้าหมายหรือผลิตฯ และโครงสร้างชุด (x=4.80) และท่ีมีความเห็นน้อยสุด 
ดังนี้ ลักษณะการบริหารด้านกําลังพล, การพัฒนาและปรับ และการสนับสนุนและส่งเสริมการนําไปใช้ (x=4.40) 
  2.2 ด้านความถูกต้อง ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สรุปเป็นรายประเด็นดังนี้ ความคิดเห็น
ต่อวัตถุประสงค์ของหลักนิยมว่าด้วยพจนานุกรมสมรรถนะฯ ในระดับสูงสุด (x=5.00) ระดับรองลงมา ได้แก่ 
ความหมาย (x=4.90) ระดับรองลงมา ได้แก่ วัตถุประสงค์, แนวคิด, โครงสร้างชุด, กระบวนการ และการ
สนับสนุนการนําไปใช้ (x=4.70) และที่มีความเห็นน้อยสุด ได้แก่ ลักษณะการบริหารด้านกําลังพลในชุด นําไปใช้ 
(x=4.20) 
  2.3 ด้านความเป็นประโยชน์ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สรุปเป็นรายประเด็นดังนี้  
ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์, โครงสร้างหลักนิยม, โครงสร้างชุดฯ, การบริหารหน้าท่ีแต่ระระดับ และ
กระบวนการ พัฒนาหลักนิยม ของหลักนิยมว่าด้วยพจนานุกรมสมรรถนะฯ ในระดับสูงสุด (x=5.00) ระดับ
รองลงมา ได้แก่ ความหมาย, แนวคิดขั้นพ้ืนฐาน, กรอบความคิดของหลักนิยม ,ลักษณะการบริหารด้านกําลังพล 
และเหตุผลของการพัฒนาหลักนิยมตามกรอบนี้ (x=4.90) และที่มีความเห็นน้อยสุด ได้แก่ ภาคีเครือข่ายท่ีเข้า
มาเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาหลักนิยม นําไปใช้ (x=4.70)   
   2.4 ด้านความเป็นไปได้ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก สรุปเป็นรายประเด็นดังนี้ ความคดิเห็นต่อ
เป้าหมายหรือผลผลิตของหลักนิยมว่าด้วยคู่มือการปฏิบัติงานของชดุฯ ในระดับสูงสุด (x=4.50) ระดับรองลงมา
ได้แก่ ภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาหลักนิยมนําไปใช้, แนวคิดขั้นพ้ืนฐาน, โครงสร้าง
หลักนิยมฯ (x=4.40) และที่มีความเห็นน้อยสุด ได้แก่ กรอบความคิดหลักนิยม, ลักษณะการบริหารด้านกําลังพล
และการสนับสนุนการนําไปใช้ (x=4.20)    
  2.5 ด้านความง่ายต่อการนําไปใช้ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก สรุปเป็นรายประเด็นดังนี้  
ความคิดเห็นต่อโครงสร้างหลักนิยมว่าด้วยคู่มือการปฏิบัติงานของชดุฯ และโครงสร้างชุดในระดับสูงสุด 
(x=4.60) ระดับรองลงมา ได้แก่ แนวคิดขั้นพ้ืนฐาน, ลักษณะการบริหารด้านกําลังพลและระดับสมรรถนะใน
ระดับต่างๆ (x=4.40) และที่มีความเห็นน้อยสุด ได้แก่ ภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา
หลักนิยม (x=4.10)   
 จากผลการวิเคราะห์และประเมินผลสรุปเป็นภาพรวมได้ว่าในส่วนของโครงสร้าง อัตราการจัด  
ตําแหน่ง  และหน้าท่ีหรือสมรรถนะท่ีค้นพบตามผลการวิจัย มีความเหมาะสมและสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติงานได้ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด และในส่วนของประเด็นการประเมินรูปแบบ พบว่า การประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ซ่ึงมีประเด็นความเหมาะสม ความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ จัดอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ความง่ายต่อการนําไปใช้ จัดอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยทําให้ได้ข้อสรุปของ
หลักนิยม ทางทหารว่าด้วยสมรรถนะ การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน 
กองทัพภาคท่ี 3 ว่ามีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดนของ
กองทัพภาคท่ี 3 ต่อไปได้  

อภิปรายผลการวิจัย 
 หลักนิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนใน พ้ืนท่ี
ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีผลการประเมินเป็นท่ีน่าเชื่อถือได้ท้ังจากกําลังพลนายทหารชั้น 
สัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวนของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน และผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้วิจัยอภิปรายผลของการพัฒนาหลักนิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการ
พลเรือนในพื้นท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ตามข้อค้นพบแต่ละขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์หลักนิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงาน
ด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ผลการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 พบว่า  สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของชดุปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
หลักคือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ท่ีตรงกับวาร์ดินส์กี 
(Wardynski, 2009)  ในเรื่องของมิติของขีดความสามารถ ท่ีประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักคือ ความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะ สามารถอภิปรายแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้ 
  1.1 ความรู้ (Knowledge) ท่ีมีความจําเป็นสําหรับของชุดปฏิบัติงานดา้นกิจการพลเรือน
โดยเฉพาะในพื้นท่ีชายแดน คือ มิติเก่ียวกับความมั่นคง ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และ
ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธ์ุ ภาษา ข้อมูลพ้ืนฐานในพื้นท่ีรบัผิดชอบ, ความทันสมัย
ในเรื่องการสื่อสาร เทคโนโลยี มีความรู้พ้ืนฐานในการใช้งานเทคโนโลยี เพ่ือการติดต่อสื่อสารและการทํางาน อีก
ท้ังเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชายแดนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น, มีความรู้ในด้านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ นอกจากน้ีต้องเรียนรู้การพัฒนาและกระบวนการพัฒนา การประสานกับหน่วยงาน หรือ
บุคคลต่างๆ  ในภาคพลเรือน และความรู้พ้ืนฐานทางทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารอันจะนําไปสู่การใช้
เครื่องมือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด และต้องมีการกําหนดความเร่งด่วนในการพัฒนากําลังพลของ
กองทัพให้มีความรู้ความสามารถในการรองรับภารกิจในอนาคต และสอดคล้องกับ สุรชาติ  บํารุงสุข (2543) ท่ี
กล่าวว่า การทํางานที่สําคญัที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมี 3 ลักษณะ ท้ังเรื่องการเมือง งานในพ้ืนท่ี และการปฏิบัติ
ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ของกองทัพบกต้ังแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
ต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากรให้ทหารมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติภารกิจ และเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติการรบ เพ่ือสร้างความม่ันคงให้ประเทศ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กองทัพบก, 2556) 
สําหรับความรู้ท่ีมีความจําเป็นของชุดปฏิบัติงานดา้นกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ข้างต้น
และอื่นๆ จะเป็นตัวกําหนดองค์ความรู้ความต้องการของแต่ละตําแหน่ง อันจะทําให้เกิดการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท้ังทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายในที่สุด 
  1.2 ทักษะ (Skills) ท่ีสําคัญ ได้แก่ การพูดและการประสานงานกับภาคพลเรือน ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ๆรับผิดชอบ เพ่ือให้การดําเนินภารกิจต่างๆ มีความราบร่ืน และได้รับความร่วมมือจน
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจตรงกับโรเซ็น (Rosen, 2009) ว่าการที่จะประสบความสําเร็จ
ในกิจกรรมภาคพลเรือนจะต้องมีการสร้างความรว่มมือ ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง และการเข้าถึงกันในมิติ
ต่างๆ เช่น วัฒนธรรม สังคม กฎหมาย ศาสนา, มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล และข่าวสาร, 
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งด้านงานเอกสาร รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร ความสามารถในการเข้าแก้ไข
ปัญหาในยามเร่งด่วน อย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะอื่นๆ ซ่ึงแต่ในละชุดก็มีทักษะท่ีจําเป็นแยกจําเพาะ เช่น 
ความสามารถในการประกอบอาหาร ถนอมอาหาร การใช้งานรถยนต์หรืออาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร ท้ังหมดนี้มี 
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 2. การประเมินภาพรวมหลักนิยมว่าด้วยพจนานุกรมสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือน  
ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ ความเหมาะสม, ความถูกต้อง, ความเป็นประโยชน์,  
ความเป็นไปได้ และความง่ายต่อการนําไปใช้ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สรุปดังนี้ 
  2.1 ด้านความเหมาะสม ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สรุปเป็นรายประเด็นดังนี้ ความ
คิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ของหลักนิยมว่าด้วยพจนานุกรมสมรรถนะฯ ในระดับสูงสุด (x=5.00) ระดับรองลงมา
ได้แก่ ความหมาย, แนวคิดพ้ืนฐาน, เป้าหมายหรือผลิตฯ และโครงสร้างชุด (x=4.80) และท่ีมีความเห็นน้อยสุด 
ดังน้ี ลักษณะการบริหารด้านกําลังพล, การพัฒนาและปรับ และการสนับสนุนและส่งเสริมการนําไปใช้ (x=4.40) 
  2.2 ด้านความถูกต้อง ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สรุปเป็นรายประเด็นดังนี้ ความคิดเห็น
ต่อวัตถุประสงค์ของหลักนิยมว่าด้วยพจนานุกรมสมรรถนะฯ ในระดับสูงสุด (x=5.00) ระดับรองลงมา ได้แก่ 
ความหมาย (x=4.90) ระดับรองลงมา ได้แก่ วัตถุประสงค์, แนวคิด, โครงสร้างชุด, กระบวนการ และการ
สนับสนุนการนําไปใช้ (x=4.70) และที่มีความเห็นน้อยสุด ได้แก่ ลักษณะการบริหารด้านกําลงัพลในชุด นําไปใช้ 
(x=4.20) 
  2.3 ด้านความเป็นประโยชน์ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด สรุปเป็นรายประเด็นดังนี้  
ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์, โครงสร้างหลักนิยม, โครงสร้างชุดฯ, การบริหารหน้าท่ีแต่ระระดับ และ
กระบวนการ พัฒนาหลักนิยม ของหลักนิยมว่าด้วยพจนานุกรมสมรรถนะฯ ในระดับสูงสุด (x=5.00) ระดับ
รองลงมา ได้แก่ ความหมาย, แนวคิดขั้นพ้ืนฐาน, กรอบความคิดของหลักนิยม ,ลักษณะการบริหารด้านกําลังพล 
และเหตุผลของการพัฒนาหลักนิยมตามกรอบนี้ (x=4.90) และที่มีความเห็นน้อยสุด ได้แก่ ภาคีเครือข่ายท่ีเข้า
มาเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาหลักนิยม นําไปใช้ (x=4.70)   
   2.4 ด้านความเป็นไปได้ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก สรุปเป็นรายประเด็นดังนี้ ความคดิเห็นต่อ
เป้าหมายหรือผลผลิตของหลักนิยมว่าด้วยคู่มือการปฏิบัติงานของชดุฯ ในระดับสูงสุด (x=4.50) ระดับรองลงมา
ได้แก่ ภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาหลักนิยมนําไปใช้, แนวคิดขั้นพ้ืนฐาน, โครงสร้าง
หลักนิยมฯ (x=4.40) และที่มีความเห็นน้อยสุด ได้แก่ กรอบความคิดหลักนิยม, ลักษณะการบริหารด้านกําลังพล
และการสนับสนุนการนําไปใช้ (x=4.20)    
  2.5 ด้านความง่ายต่อการนําไปใช้ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก สรุปเป็นรายประเด็นดังนี้  
ความคิดเห็นต่อโครงสร้างหลักนิยมว่าด้วยคู่มือการปฏิบัติงานของชดุฯ และโครงสร้างชุดในระดับสูงสุด 
(x=4.60) ระดับรองลงมา ได้แก่ แนวคิดขั้นพ้ืนฐาน, ลักษณะการบริหารด้านกําลังพลและระดับสมรรถนะใน
ระดับต่างๆ (x=4.40) และที่มีความเห็นน้อยสุด ได้แก่ ภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนา
หลักนิยม (x=4.10)   
 จากผลการวิเคราะห์และประเมินผลสรุปเป็นภาพรวมได้ว่าในส่วนของโครงสร้าง อัตราการจัด  
ตําแหน่ง  และหน้าท่ีหรือสมรรถนะท่ีค้นพบตามผลการวิจัย มีความเหมาะสมและสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ระดับปฏิบัติงานได้ซ่ึงถือว่าอยู่ในระดับมากท่ีสุด และในส่วนของประเด็นการประเมินรูปแบบ พบว่า การประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ซ่ึงมีประเด็นความเหมาะสม ความถูกต้อง ความเป็นประโยชน์ จัดอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด และความเป็นไปได้ความง่ายต่อการนําไปใช้ จัดอยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยทําให้ได้ข้อสรุปของ
หลักนิยม ทางทหารว่าด้วยสมรรถนะ การปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน 
กองทัพภาคท่ี 3 ว่ามีความเหมาะสมสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดนของ
กองทัพภาคท่ี 3 ต่อไปได้  

อภิปรายผลการวิจัย 
 หลักนิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนใน พ้ืนท่ี
ชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีผลการประเมินเป็นท่ีน่าเชื่อถือได้ท้ังจากกําลังพลนายทหารชั้น 
สัญญาบัตร นายทหารชั้นประทวนของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน และผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผู้วิจัยอภิปรายผลของการพัฒนาหลักนิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการ
พลเรือนในพื้นท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ตามข้อค้นพบแต่ละขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์หลักนิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติงาน
ด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ผลการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 พบว่า  สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของชดุปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
หลักคือ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ท่ีตรงกับวาร์ดินส์กี 
(Wardynski, 2009)  ในเรื่องของมิติของขีดความสามารถ ท่ีประกอบด้วย 3 ประเด็นหลักคือ ความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะ สามารถอภิปรายแต่ละองค์ประกอบได้ดังน้ี 
  1.1 ความรู้ (Knowledge) ท่ีมีความจําเป็นสําหรับของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน
โดยเฉพาะในพื้นท่ีชายแดน คือ มิติเก่ียวกับความมั่นคง ภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และ
ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธ์ุ ภาษา ข้อมูลพ้ืนฐานในพื้นท่ีรบัผิดชอบ, ความทันสมัย
ในเรื่องการสื่อสาร เทคโนโลยี มีความรู้พ้ืนฐานในการใช้งานเทคโนโลยี เพ่ือการติดต่อสื่อสารและการทํางาน อีก
ท้ังเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีชายแดนมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน, มีความรู้ในด้านการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ นอกจากน้ีต้องเรียนรู้การพัฒนาและกระบวนการพัฒนา การประสานกับหน่วยงาน หรือ
บุคคลต่างๆ  ในภาคพลเรือน และความรู้พ้ืนฐานทางทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหารอันจะนําไปสู่การใช้
เครื่องมือให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด และต้องมีการกําหนดความเร่งด่วนในการพัฒนากําลังพลของ
กองทัพให้มีความรู้ความสามารถในการรองรับภารกิจในอนาคต และสอดคล้องกับ สุรชาติ  บํารุงสุข (2543) ท่ี
กล่าวว่า การทํางานที่สําคญัที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมี 3 ลักษณะ ท้ังเรื่องการเมือง งานในพ้ืนท่ี และการปฏิบัติ
ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ของกองทัพบกตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
ต้องการให้มีการพัฒนาบุคลากรให้ทหารมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติภารกิจ และเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติการรบ เพ่ือสร้างความม่ันคงให้ประเทศ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (กองทัพบก, 2556) 
สําหรับความรู้ท่ีมีความจําเป็นของชุดปฏิบัติงานดา้นกิจการพลเรือนในพ้ืนท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ข้างต้น
และอื่นๆ จะเป็นตัวกําหนดองค์ความรู้ความต้องการของแต่ละตําแหน่ง อันจะทําให้เกิดการปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง 
และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงท้ังทางสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและภารกิจท่ีได้รับ
มอบหมายในที่สุด 
  1.2 ทักษะ (Skills) ท่ีสําคัญ ได้แก่ การพูดและการประสานงานกับภาคพลเรือน ประชาชนและ
หน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่ๆรับผิดชอบ เพ่ือให้การดําเนินภารกิจต่างๆ มีความราบร่ืน และได้รับความร่วมมือจน
ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานแต่ละภารกิจตรงกับโรเซ็น (Rosen, 2009) ว่าการที่จะประสบความสําเร็จ
ในกิจกรรมภาคพลเรือนจะต้องมีการสร้างความรว่มมือ ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง และการเข้าถึงกันในมิติ
ต่างๆ เช่น วัฒนธรรม สังคม กฎหมาย ศาสนา, มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล และข่าวสาร, 
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งด้านงานเอกสาร รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสาร ความสามารถในการเข้าแก้ไข
ปัญหาในยามเร่งด่วน อย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะอื่นๆ ซ่ึงแต่ในละชุดก็มีทักษะท่ีจําเป็นแยกจําเพาะ เช่น 
ความสามารถในการประกอบอาหาร ถนอมอาหาร การใช้งานรถยนต์หรืออาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร ท้ังหมดน้ีมี 
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ความจําเป็นท่ีจะนํามาใช้จัดชุดปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกับชุมชน และทุกภาคส่วน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ซ่ึงสอดคล้องกับ หลักนิยมของ กิจการพลเรือนทหารบก (2552) ท่ีกําหนดไว้ว่าการปฏิบัติการ
ด้านกิจการพลเรือนเป็นการกระทําเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดี ระหว่างพลเรือนและฝ่ายทหาร ให้เกิดความ
ศรัทธาในตัวทหาร เช่น การปฏิบัติงานการเข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชน พบปะกับชุมชน และ
สอดคล้องกับ ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2549) ว่าทักษะ (Skills) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความ
มุ่งม่ันจากจิตใจและร่างกาย และตรงกับที่สเปนเซอร์ (Spencer & Spencer, 1993) ว่าทักษะ (Skills) เป็น
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ และการใช้ความคิด จิตใจของบุคคลในระดับการคิด
วิเคราะห์ 
  1.3 คุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ได้แก่ ความเป็นผู้ตาม ความเชื่อม่ัน ขยัน อดทน 
เสียสละ สามารถเป็นตัวอย่างท่ีดี มีผู้มีความรอบคอบ ยึดระเบียบแบบแผนองค์กรในการทํางานอีกทั้งยังเป็นผู้มี
ความสุภาพและอัธยาศัยดี อันจะนํามาซ่ึงการทํางานที่ง่ายต่อการเข้าถึงประชาชน และอาจจะต้องเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีให้กับหน่วยงานองค์กรอื่นๆ คุณลักษณะที่สําคญัของทรัพยากรบุคคลคือความนา่เชื่อถือ จะทําให้การ
ปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ นั้นมีความราบร่ืนและยังทําให้แสดงออกถึงความเป็นผู้นํา และในบริบทสถานะผู้นํา
ทางทหารของกองทัพบกและสอดคล้องกับการปฏิบัติการจิตวิทยาซ่ึงต้องมีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานด้านจติวิทยา เพ่ือใช้ในการคุมลักษณะการกระทํา ความเชื่อ ทัศนคติของบุคคล ให้สามารถกลับมา
ร่วมกันทํางานเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามหลักนิยมของ กิจการพลเรือนทหารบก (2552) 
 2. ผลการศึกษาโครงสร้างและอัตราของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพ
ภาคท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า ท้ังโครงสร้างและอัตราของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน 
กองทัพภาคท่ี 3 มีความเหมาะสมท้ัง 26 อัตราแยกออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนบงัคับการชุดปฏบิัติการ       
2) ส่วนพัฒนา 3) ส่วนเตรียมการ, วิเคราะห์ และผลิตข้อมูล 4) ส่วนสนับสนุน ซ่ึงแต่ละส่วนมีความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานของชดุดังนี้  
  2.1 ส่วนบังคับการชดุปฏิบัติการ มีหน้าท่ีในการควบคุมการปฏบิัติงานท้ังส่วนการพัฒนา ส่วน
เตรียมการ วิเคราะห์ และผลิตข้อมูล และส่วนสนับสนุน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีการประสานสอดคล้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และควบคุมการปฏิบัติให้แต่ละส่วนปฏิบัติภารกิจของตนบรรลุเป้าหมายของภารกิจ 
  2.2 ส่วนพัฒนา มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา กิจกรรมการฝึกอบรม ทํากิจกรรมร่วมกับ
ประชาชน เป็นวิทยากร พัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบรรลุภารกิจของชุดปฏิบัติงาน
ด้านกิจการพลเรือน 
  2.3 ส่วนเตรียมการ, วิเคราะห์ และผลิตข้อมูล มีหน้าท่ีในการรวมรวมข้อมูลข่าวสาร เตรียมข้อมูล 
ผลิตข่าว สังเคราะห์วิเคราะห์ข่าว เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุด  
  2.4 ส่วนสนับสนุน มีหน้าท่ีในการสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับชุดปฏิบัติการ  
ด้านอาหาร และปรนนิบัติบํารุงยานพาหนะยุทโธปกรณ์ของชุดปฏิบัติการ 
  เม่ือตรวจสอบแล้วได้ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยในระดับ มากท่ีสุด ซ่ึง วัตถุประสงค์ของหลัก
นิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะปฏิบัติงานชุดปฏิบติังานด้านกิจการพลเรือนในพื้นท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3   
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยสูงท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกับคําชี้แจงและ    
หลักนิยมของกิจการพลเรือนทหารบก (2552) ท่ีต้องการพัฒนาการทํางานด้านกิจการพลเรือนและกําลังพลให้มี
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในสภาพบริบทของสังคม วัฒนธรรม และภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความม่ันคง ซ่ึงเป็นภารกิจของกองทัพบกได้ สามารถลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน

ได้โดยนําสมรรถนะ ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะนี้เข้ามาใช้ในการคัดเลือกหรือพัฒนาบุคลากรท่ีจะเข้า
ปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือนในพื้นท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้
มากที่สุด  
 3. การนําไปใช้ประโยชน์ จากผลการประเมินชุดสมรรถนะท่ีได้จากงานวิจัยนี้เป็นเคร่ืองยืนยันได้ว่า
สามารถนําสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ พร้อมทั้งได้ส่วนของโครงสร้างชุดปฏิบัติงาน ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนบังคับการชุดปฏิบัติงาน 2) ส่วนพัฒนา 3) ส่วนเตรียมการ, วิเคราะห์ และ
ผลิตข้อมูล 4) ส่วนสนับสนุน ไปใช้กับชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพื้นท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ได้ 
และจะทําให้ชุดปฏิบัติงานดังกลา่วมีสมรรถนะหรือความสามารถเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีสมรรถนะที่มีความ
จําเป็นและถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ บริบทสิ่งแวดล้อม ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงครอบคลุมนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก ซ่ึงหน่วยงานที่จัดกําลังจะมีความพร้อมใน
การเตรียมการด้านกําลังพลและยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม นอกจากนี้อัตราโครงสร้างท่ีได้จากผลการวิจัยนี้ มีความ
ชัดเจนในเร่ืองของภารกิจหน้าท่ีแต่ละส่วน งานที่เกิดขึ้นมีความชัดเจน กําลังพลในชุดปฏิบัติงานจะมีความเข้าใจ
งานตามโครงสร้างของตนเอง ตามความเหมาะสมของแต่ละตําแหน่งหน้าท่ี อีกท้ังสามารถกําหนดเป้าหมายการ
ทํางาน ในภาพรวมได้ อันจะก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากการทํางานของชุดปฏิบัติงานได้
อย่างดี และมีความเป็นรูปธรรม 
 สําหรับพ้ืนท่ีในส่วนของกองทัพภาคอ่ืนๆ อันได้แก่ พ้ืนท่ี กองทัพภาคท่ี 1, กองทัพภาคท่ี 2 และ
กองทัพภาคท่ี 4 นั้นสามารถนํางานวิจัยนี้ไปประยุกต์ได้โดยทําการวิเคราะห์บริบทของสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี เพ่ือ
กําหนดประเด็นเพ่ิมหรือลด ตามความเหมาะสม ท้ังทางด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และนโยบายของ
กองทัพบก ว่าในพ้ืนท่ีดังกล่าวว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จะเป็นผลดีต่อชุดปฏิบัติงานด้านกิจการ
พลเรือนในกองทัพภาคน้ัน ได้เช่นเดียวกับกองทัพภาคท่ี 3 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. กองทัพบกสามารถนําไปเป็นแนวทางในการจัดกําลังพลชุดปฏิบตัิงานด้านกิจการพลเรือนที่
จะต้องไปปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีชายแดน เพ่ือให้กําลังพลมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในพ้ืนท่ีชายแดน 
  2. กองทัพบกสามารถนําไปเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและโครงสร้างในภาพรวมของ
กองทัพภาคหรือกองทัพบกเพ่ือให้ชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. กองทัพบกสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินการปฏิบัตงิานของชุดปฏิบัติงาน
ด้านกิจการพลเรือนท่ีเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาเกี่ยวกับยกระดับศึกษาการพัฒนาหลักนิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของชดุปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนในภาพรวมของกองทัพบก 
  2. นําไปทดลองใช้โดยสร้างชุดต้นแบบตามผลการวิจัยเพ่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะ 
การทํางานของชดุปฏิบัติงาน 
  3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและวัดผลการปฏิบัติงานของชุดโดยใช้แนวทางจากกรอบ 
การทํางานในวิจัยนี้ 
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ความจําเป็นท่ีจะนํามาใช้จัดชุดปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และการทํางานร่วมกับชุมชน และทุกภาคส่วน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ซ่ึงสอดคล้องกับ หลักนิยมของ กิจการพลเรือนทหารบก (2552) ท่ีกําหนดไว้ว่าการปฏิบัติการ
ด้านกิจการพลเรือนเป็นการกระทําเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี ระหว่างพลเรือนและฝ่ายทหาร ให้เกิดความ
ศรัทธาในตัวทหาร เช่น การปฏิบัติงานการเข้าร่วมกิจกรรมการช่วยเหลือประชาชน พบปะกับชุมชน และ
สอดคล้องกับ ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล (2549) ว่าทักษะ (Skills) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยความ
มุ่งม่ันจากจิตใจและร่างกาย และตรงกับที่สเปนเซอร์ (Spencer & Spencer, 1993) ว่าทักษะ (Skills) เป็น
ความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับกายภาพ และการใช้ความคิด จิตใจของบุคคลในระดับการคิด
วิเคราะห์ 
  1.3 คุณลักษณะของบุคคล (Attributes) ได้แก่ ความเป็นผู้ตาม ความเชื่อม่ัน ขยัน อดทน 
เสียสละ สามารถเป็นตัวอย่างท่ีดี มีผู้มีความรอบคอบ ยึดระเบียบแบบแผนองค์กรในการทํางานอีกทั้งยังเป็นผู้มี
ความสุภาพและอัธยาศัยดี อันจะนํามาซ่ึงการทํางานที่ง่ายต่อการเข้าถึงประชาชน และอาจจะต้องเป็นแบบอย่าง
ท่ีดีให้กับหน่วยงานองค์กรอื่นๆ คุณลักษณะที่สําคญัของทรัพยากรบุคคลคือความนา่เชื่อถือ จะทําให้การ
ปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ นั้นมีความราบร่ืนและยังทําให้แสดงออกถึงความเป็นผู้นํา และในบริบทสถานะผู้นํา
ทางทหารของกองทัพบกและสอดคล้องกับการปฏิบัติการจิตวิทยาซ่ึงต้องมีความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานด้านจติวิทยา เพ่ือใช้ในการคุมลักษณะการกระทํา ความเชื่อ ทัศนคติของบุคคล ให้สามารถกลับมา
ร่วมกันทํางานเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามหลักนิยมของ กิจการพลเรือนทหารบก (2552) 
 2. ผลการศึกษาโครงสร้างและอัตราของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนที่ชายแดน กองทัพ
ภาคท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า ท้ังโครงสร้างและอัตราของชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพ้ืนท่ีชายแดน 
กองทัพภาคท่ี 3 มีความเหมาะสมท้ัง 26 อัตราแยกออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนบงัคับการชุดปฏบิัติการ       
2) ส่วนพัฒนา 3) ส่วนเตรียมการ, วิเคราะห์ และผลิตข้อมูล 4) ส่วนสนับสนุน ซ่ึงแต่ละส่วนมีความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานของชดุดังนี้  
  2.1 ส่วนบังคับการชดุปฏิบัติการ มีหน้าท่ีในการควบคุมการปฏบิัติงานท้ังส่วนการพัฒนา ส่วน
เตรียมการ วิเคราะห์ และผลิตข้อมูล และส่วนสนับสนุน เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีการประสานสอดคล้องเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และควบคุมการปฏิบัติให้แต่ละส่วนปฏิบัติภารกิจของตนบรรลุเป้าหมายของภารกิจ 
  2.2 ส่วนพัฒนา มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา กิจกรรมการฝึกอบรม ทํากิจกรรมร่วมกับ
ประชาชน เป็นวิทยากร พัฒนาสัมพันธ์กับประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบรรลุภารกิจของชุดปฏิบัติงาน
ด้านกิจการพลเรือน 
  2.3 ส่วนเตรียมการ, วิเคราะห์ และผลิตข้อมูล มีหน้าท่ีในการรวมรวมข้อมูลข่าวสาร เตรียมข้อมูล 
ผลิตข่าว สังเคราะห์วิเคราะห์ข่าว เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของชุด  
  2.4 ส่วนสนับสนุน มีหน้าท่ีในการสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับชุดปฏิบัติการ  
ด้านอาหาร และปรนนิบัติบํารุงยานพาหนะยุทโธปกรณ์ของชุดปฏิบัติการ 
  เม่ือตรวจสอบแล้วได้ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยในระดับ มากที่สุด ซ่ึง วัตถุประสงค์ของหลัก
นิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะปฏิบัติงานชุดปฏิบติังานด้านกิจการพลเรือนในพื้นท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3   
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นด้วยสูงท่ีสุด อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์ท่ีสอดคล้องกับคําชี้แจงและ    
หลักนิยมของกิจการพลเรือนทหารบก (2552) ท่ีต้องการพัฒนาการทํางานด้านกิจการพลเรือนและกําลังพลให้มี
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในสภาพบริบทของสังคม วัฒนธรรม และภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาและสร้างความม่ันคง ซ่ึงเป็นภารกิจของกองทัพบกได้ สามารถลดปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน

ได้โดยนําสมรรถนะ ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะนี้เข้ามาใช้ในการคัดเลือกหรือพัฒนาบุคลากรท่ีจะเข้า
ปฏิบัติงานด้านกจิการพลเรือนในพื้นท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้
มากที่สุด  
 3. การนําไปใช้ประโยชน์ จากผลการประเมินชุดสมรรถนะท่ีได้จากงานวิจัยนี้เป็นเคร่ืองยืนยันได้ว่า
สามารถนําสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ พร้อมทั้งได้ส่วนของโครงสร้างชุดปฏิบัติงาน ซ่ึง
ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 1) ส่วนบังคับการชุดปฏิบัติงาน 2) ส่วนพัฒนา 3) ส่วนเตรียมการ, วิเคราะห์ และ
ผลิตข้อมูล 4) ส่วนสนับสนุน ไปใช้กับชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ในพื้นท่ีชายแดน กองทัพภาคท่ี 3 ได้ 
และจะทําให้ชุดปฏิบัติงานดังกลา่วมีสมรรถนะหรือความสามารถเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากมีสมรรถนะที่มีความ
จําเป็นและถูกต้องเหมาะสมกับภารกิจ บริบทสิ่งแวดล้อม ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ซ่ึงครอบคลุมนโยบายของรัฐบาลและกองทัพบก ซ่ึงหน่วยงานท่ีจัดกําลังจะมีความพร้อมใน
การเตรียมการด้านกําลังพลและยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม นอกจากนี้อัตราโครงสร้างท่ีได้จากผลการวิจัยนี้ มีความ
ชัดเจนในเร่ืองของภารกิจหน้าท่ีแต่ละส่วน งานที่เกิดขึ้นมีความชัดเจน กําลังพลในชุดปฏิบัติงานจะมีความเข้าใจ
งานตามโครงสร้างของตนเอง ตามความเหมาะสมของแต่ละตําแหน่งหน้าท่ี อีกทั้งสามารถกําหนดเป้าหมายการ
ทํางาน ในภาพรวมได้ อันจะก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจากการทํางานของชุดปฏิบัติงานได้
อย่างดี และมีความเป็นรูปธรรม 
 สําหรับพ้ืนท่ีในส่วนของกองทัพภาคอ่ืนๆ อันได้แก่ พ้ืนท่ี กองทัพภาคท่ี 1, กองทัพภาคท่ี 2 และ
กองทัพภาคท่ี 4 นั้นสามารถนํางานวิจัยนี้ไปประยุกต์ได้โดยทําการวิเคราะห์บริบทของสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี เพ่ือ
กําหนดประเด็นเพ่ิมหรือลด ตามความเหมาะสม ท้ังทางด้านสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และนโยบายของ
กองทัพบก ว่าในพ้ืนท่ีดังกล่าวว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร จะเป็นผลดีต่อชุดปฏิบัติงานด้านกิจการ
พลเรือนในกองทัพภาคน้ัน ได้เช่นเดียวกับกองทัพภาคท่ี 3 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. กองทัพบกสามารถนําไปเป็นแนวทางในการจัดกําลังพลชุดปฏิบตัิงานด้านกิจการพลเรือนที่
จะต้องไปปฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือให้กําลังพลมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะเหมาะสมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีในพ้ืนที่ชายแดน 
  2. กองทัพบกสามารถนําไปเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและโครงสร้างในภาพรวมของ
กองทัพภาคหรือกองทัพบกเพ่ือให้ชุดปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. กองทัพบกสามารถใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบประเมินการปฏิบัตงิานของชุดปฏิบัติงาน
ด้านกิจการพลเรือนท่ีเหมาะสม 
 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาเกี่ยวกับยกระดับศึกษาการพัฒนาหลักนิยมทางทหารว่าด้วยสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของชดุปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือนในภาพรวมของกองทัพบก 
  2. นําไปทดลองใช้โดยสร้างชุดต้นแบบตามผลการวิจัยเพ่ือทําการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะ 
การทํางานของชดุปฏิบัติงาน 
  3. ประเมินผลการปฏิบัติงานและวัดผลการปฏิบัติงานของชุดโดยใช้แนวทางจากกรอบ 
การทํางานในวิจัยนี้ 
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ท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานแต่ละพื้นท่ี 
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