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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เวลานานถึงเกือบเก้าปี หรือ

โดยประมาณ 108 เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2547 ถึงเดือนตุลาคม 2556 เมื่อเวลาผ่านไป     
“ความรุนแรงที่ยืดเยื้อเร้ือรัง” และยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นตามล าดับ เพราะมีความต่อเนื่องของ
ความรุนแรงทุกวัน ทุกเดือน ประกอบด้วยการก่อเหตุด้วยการยิงสังหารผู้คนกลุ่มต่างๆใน
ชีวิตประจ าวัน การก่อเหตุด้วยการวางระเบิดในที่สาธารณะและระเบิดโจมตีกลุ่มเป้าหมายที่เป็น
เจ้าหน้าที่รัฐ การโจมตีฐานที่ตั้งของทหารต ารวจหรือกองก าลังอาสาสมัคร การปะทะกันด้วยกอง
ก าลังอาวุธในการปราบปรามจับกุม ปิดล้อมตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ก่อความไม่สงบ รวมทั้งการ
สังหารผู้บริสุทธิ์ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นข่าวอยู่เป็นประจ า สถิติการเกิดเหตุการณ์ 
ความไม่สงบในจั งหวัดชายแดนภาคใต้  ล่ าสุดของศูนย์ เฝ้ าร ะวั งสถานการณ์ภาคใต้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สรุปในเดือนธันวาคม 2556 ชี้ให้เห็นจ านวน
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในรอบแปดปีกว่าหรือ 108 เดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2547 ถึงเดือน
ตุลาคม 2556 เกิดเหตุความไม่สงบรวมทั้งสิ้นประมาณ 12,269 เหตุการณ์ ท าให้มีผู้เสียชีวิตและ
ได้รับบาดเจ็บรวมกันจ านวนประมาณ 15,307 ราย แยกเป็นจ านวนผู้เสียชีวิตรวม 5,500 ราย จ านวน
ผู้บาดเจ็บรวม 10,254 ราย (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2556) 
 ปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ทวีความรุนแรงและมีแนวโน้ม
ยังไม่มีท่าทีว่าจะสงบลง ส่งผลกระทบถึงการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนตกอยู่ในสถานการณ์ที่หวาดผวาและอันตราย จากวิกฤตดังกล่าว 
มีหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งในส่วนของฝ่ายปกครอง ทหารหรือต ารวจ ได้จัดก าลังเข้ามาปฏิบัติหน้าที่   
ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรต ารวจ มีบทบาทส าคัญในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว เน่ืองจากต ารวจเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเกือบทุกฉบับอันเกี่ยวข้องกับประชาชน
โดยตรง และเหตุการณ์ดังกล่าวเกือบทั้งหมดเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน มีความเสียหายที่เกิดขึ้น   
แก่รัฐ เป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่
โดยตรงของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐ มีหน้าที่ให้บริการประชาชน
ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ส าคัญยิ่งต่อสังคม ทั้งนี้เพื่อให้สังคมมีความสงบ
สุข ปลอดภัย โดยการปกป้อง ปราบปรามอาชญากรรม รักษาความสงบเรียบร้อยภายในสังคมและ
ชุมชน รักษาความมั่นคง ตลอดจนให้บริการประชาชน เป็นภารกิจอันส าคัญของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
เพื่อปกป้องชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน การปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ต ารวจส่งผล
กระทบโดยตรงกับประชาชนกล่าวคือ หากประชาชนไม่ได้รับการปฏิบัติที่สะดวก รวดเร็ว และเป็น
ธรรม อาจท าให้ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิและเสรีภาพได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทางวัตถุ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น  ในชีวิตประจ าวัน
ประชาชนเองต้องเผชิญกับปัญหามากมาย เช่น ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
และความรุนแรงซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องให้ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการให้ความช่วยเหลือ รักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดในสังคม 

ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้มีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสามจังหวัดชายแดนใต้นั้นจึงอยู่ภายใต้ความกดดันทั้งใน
หน้าที ่   ความรับผิดชอบ ความคาดหวังของประชาชน การปรับตัวจึงเป็นความสามารถของบุคคล
ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ต้องไปปฏิบัติงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นับว่า
มีผลอย่างมากต่อตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่และต่อคนในพื้นที่ กล่าวคือถ้าผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถปรับตัวให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมใหม่ได้ด้วยดี โดยสามารถด าเนินชีวิตได้ตามแบบแผนของ
วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีส่งผลให้ภาวะกดดันทางจิตใจจะไม่เกิดกับตัวผู้ปฏิบัติ
หน้าที่หรือถ้าเกิดก็เพียงเล็กน้อย ก็จะท าให้ผู้ย้ายถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นได้อย่างราบร่ืนและเกิด
ความรู้สึกปลอดภัย ผลที่ตามมาคือผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถผสมผสานทางวัฒนธรรมและสังคม      
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้น ท าให้ประชาชนในพื้นที่มีความเชื่อใจ  ซึ่งการปรับตัวนั้น             
เป็นความสามารถของบุคคลในการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  (Roy & Andrew, 1991) 
เพื่อให้เกิดความสมดุลหรือการรักษาสภาวะความสมดุลระหว่างการเป็นตัวของตัวเอง และการ
พึ่งพาร่างกายและจิตใจ และให้สามารถด ารงชีวิตอยู่กับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การปรับตัวมีความ
แตกต่างเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น เพศ รายได้ และปัจจัยอ่ืนๆ  ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ                  
ที่ปฏิบัติงานในชายแดนภาคใต้ เมื่อเผชิญกับปัญหาก็ต้องมีการปรับตัว  เพื่อน าไปสู่การเป็น
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีคุณภาพ และปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและสังคม 
เพราะการที่บุคคลจะอยู่ในสังคมได้นั้นต้องเรียนรู้ในการปรับตัว 
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ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าการ สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี 
เล็งเห็นถึงความส าคัญในการปรับตัวของต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้    
เพื่อส านักงานต ารวจแห่งชาติสามารถน าไปปรับใช้ในการคัดสรรบุคลากรเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะไป
ปฏิบัติหน้าที่ในชายแดนภาคใต้ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ หรือน าไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคลในองค์กรเพื่อให้ต ารวจมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองก่อนประจ าการ หาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองที่ เหมาะสมก็จะสามารถปรับตัวในการท างานได้มากขึ้น ส่งผลให้การปฏิบัติงาน                    
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและสนองต่อนโยบายของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติต่อไป และเพื่อให้เกิดความสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการปรับตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมือง
ปัตตาน ีต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 
 
 1. การปรับตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี ต่อเหตุการณ์              
ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ เป็นอย่างไร 
 2. ปัจจัยใดที่มีผลต่อการปรับตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี         
ต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
 
วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
 

1. เพื่อศึกษาการปรับตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานีต่อเหตุการณ์
ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต ้

2. เพื่อแสวงหาปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมือง 
ปัตตาน ีต่อเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
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 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของเจ้าหน้าที่

ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนใต้ อันจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงก าลังพลของ
สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานีต่อไปในอนาคต 

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติสามารถน าผลการศึกษา ไปใช้ในการคัดสรรเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ
น าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพื่อให้ต ารวจมีความรู้ความเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองก่อนประจ าการ 

 
ขอบเขตกำรวิจัย 
 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาค้นคว้า ดังนี้ 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาการปรับตัวและปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวในด้านบทบาท
หน้าที่และด้านอัตมโนทัศน์ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี  

2. ขอบเขตด้านประชากร  คือ เจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติงานที่ที่สถานีต ารวจภูธรเมือง
ปัตตานี มีชื่ออยู่ในทะเบียนเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ 2554 และ 2555 จ านวน  
350 นาย 

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 
 

 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

1. กำรปรับตัว หมายถึง พฤติกรรมการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและสิ่งแวดล้อมเพื่อท าให้เกิดภาวะสมดุลของร่างกายและจิตใจ ตามทฤษฏีการปรับตัวของ 
Roy โดยศึกษาถึงพฤติกรรมการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่   ได้แก่ การปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของต ารวจ และด้านอัตมโนทัศน์ของตนเอง ซึ่งหมายถึงทัศนคติที่มีต่อ
หน้าที่การงานและเพื่อนร่วมงาน และทัศนคติที่มีต่อตนเองและผู้อื่นของเจ้าหน้าที่ สถานีต ารวจภูธร
เมืองปัตตาน ี 

2. เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี ที่มีชื่อ
อยู่ในทะเบียนเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีงบประมาณ 2554 และ 2555 
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3. เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ หมายถึง สภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดภาคใต้ 
ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งเกิดจากปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย
มีเหตุการณ์ลอบท าร้าย วางเพลิง วางระเบิด และจลาจลเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง  

4. ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลแต่ละคนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธร
เมืองปัตตานี ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ศาสนา ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานใน
สามจังหวัดชายแดนใต้ ระดับชั้นยศ ภูมิล าเนาเดิม 

5. ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ หมายถึง ภาวะทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการด ารงชีวิตภายใน
ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี ได้แก่ รายได้ และความพอเพียงของ
รายได้ 

6. ปัจจัยด้ำนสิ่งแวดล้อม หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและการ
ด ารงชีวิตของของเจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานี ได้แก่ ที่อยู่อาศัยขณะปฏิบัติ
หน้าที่ สภาพแวดล้อมในที่ท างาน 

7. ปัจจัยแรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่ท าให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ สถานีต ารวจภูธรเมือง
ปัตตานี มีความรู้สึกพอใจและปฏิบัติงานให้ดีด้วยความเต็มใจ และบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
รายได้พิเศษ การได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน (สองขั้น) 

 


