การสารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ก

บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อเรื่อง
ผู้วิจัย
ปีที่พิมพ์
แหล่งทุน

: การสารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการ
ปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
: มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
: ๒๕๖๑
: ศูนย์ อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

การสารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงาน
ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์
เพื่อการสารวจความระดับพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงาน
ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน ๗ ประเด็น
คือการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ,การอานวยความเป็นธรรมและการเยียวยา,การสร้าง
ความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ,การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และ
คุณภาพชีวิต,การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายและการแสวงหาทางออกจาก
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลคือประชาชนในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส
จานวน ๓,๓๐๐ คน สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการสารวจคือแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนใน
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้นาข้อมูลาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูปไว้ ซึ่งผลการสารวจสรุปได้ดังนี้
สรุปผลการสารวจ
ข้อมูลทั่วไปพบว่าประชาชนที่ตอบแบบสารวจประชาชนที่ตอบแบบสารวจร้อยละ ๓๘.๕ เป็น
ชาย ร้อยละ ๖๑.๕ เป็นหญิง ร้อยละ ๔๒.๔ ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ ประกอบอาชีพค่าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว ๑๘.๘ และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ ๑๔.๐ ร้อยละ ๘๔.๒ นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๑๕.๖
นับ ถือศาสนาพุ ทธ ร้ อยละ ๒๓.๗ การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๒๒.๒ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และร้อยละ ๒๑.๘ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ผลการสารวจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมทุกประเด็นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๑๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ๕.๐๐ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นตามลาดับ เป็นดังนี้
๑. ประเด็ น การสร้ า งความเข้ า ใจทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๘๖.๑๘ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๓.๘๖ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
๒. ประเด็นการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๐๐ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๔.๕๘ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
๓. ประเด็ น การศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๘๕.๓๙ ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ ๖.๒๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
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๔. ประเด็ น การอ านวยความเป็ น ธรรมและการเยี ย วยา ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๘๕.๑๓ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๓.๘๖ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
๕. ประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๗๓
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๔.๙๔ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
๖. ประเด็ น การดู แลความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์ สิ น ค่ าเฉลี่ ย ร้อยละ ๘๔.๖๕ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๖.๒๑ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
๗. ประเด็น การพัฒ นาศักยภาพของพื้นที่และพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๘๓.๗๘
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๕.๒๕ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ด้วยการท่องเที่ยว
๒. ติดตั้งระบบวงจรปิดและไฟส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๓. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

ค

สารบัญ
หัวข้อ
บทสรุปผู้บริหาร
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญภาพ
บทที่ ๑ บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.๓ ขอบเขตการดาเนินงาน
๑.๔ ผลสัมฤทธิข์ องงานที่คาดหวัง
บทที่ ๒ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๐
๒.๒ แผนงานบู ร ณาการขั บเคลื่ อนการแก้ไขปัญ หาจัง หวั ดชายแดนภาคใต้ข องศูน ย์
อานวยการบริห ารจั งหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๕ กรอบแนวคิดการดาเนินงาน
บทที่ ๓ ระเบียบวิธวี ิจัย
๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
๓.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ ๔ ผลการสารวจ
บทที่ ๕ สรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก เครื่องมือสาหรับการสารวจ
ภาคผนวก ข การอบรมพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคผนวก ค การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคผนวก จ ประวัติผู้ประเมิน
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๒๐
๒๖
๒๙
๓๐
๓๐
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๕๓
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๕๗
๖๑

ง

สารบัญตาราง
ตารางที่
๑ แสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการกลุ่มภารกิจ
งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒ แสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการภารกิจอานวย
ความเป็นธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
๓ แสดงความเชื่ อ มโยง เปู า หมายการดาเนิ น งาน กลยุ ท ธ์ /แนวทางดาเนิ น การกลุ่ ม
ภารกิ จ สร้ า งความเข้ า ใจทั้ ง ในและต่ า งประเทศ
๔ แสดงความเชื่ อ มโยง เปู า หมายการดาเนิ น งาน กลยุ ท ธ์ /แนวทางดาเนิ น การกลุ่ ม
ภารกิ จ การศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
๕ แสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการกลุ่มภารกิจ
พัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๖ แสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการกลุ่มภารกิจ
เพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
๗ แสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการกลุ่มภารกิจ
แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๘ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๙ แสดงผลการทดลองใช้เครื่องมือ (Tryout) เพื่อหาความเชื่อมั่น
๑๐ แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป
๑๑ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมทุกประเด็น
๑๒ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อประเด็นความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
๑๓ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อประเด็นอานวยความเป็น
ธรรมและการเยียวยา
๑๔ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อประเด็นงานสร้างความ
เข้าใจทั้งใน และต่างประเทศ
๑๕ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อประเด็นการศึกษาศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม
๑๖ แสดงค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานของความพึ งพอใจต่ อ ประเด็ น พั ฒ นาตาม
ศักยภาพของพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
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สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
๑๗ แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อประเด็นเพิ่มประสิทธิภาพ
ภาครัฐและการคลับเคลื่อนนโยบาย
๑๘ แสดงค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อประเด็นแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ
๑๙ แสดงตารางข้ อ เสนอแนะต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
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สารบัญภาพ
ภาพที่
๑ แสดงลาดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow’s hierarchy of needs)
๒ แสดงเปรียบเทียบทฤษฎีความต้องการของ Maslow กับทฤษฎี ERG ของ
Alderfer (Greenberg & Baron, ๑๙๙๗)
๓ แสดงกรอบแนวคิ ดการดาเนิ นงานความพึ งพอใจของประชาชนในพื้ นที่ ๓
จังหวัด ชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๒๖

หน้า
๒๓
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บทที่ ๑
บทนา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ เป็ น ไปด้ว ยความเข้มแข็งและปีประสิทธิภ าพ โดยน้อมนายุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดย
เคารพให้เกียรติในความแตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตรและเกิด
สันติสุขอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการบูรณาการงานพัฒนา และงานความมั่นคงให้เกิดเอกภาพโดยกลไก
คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) โดยแบ่งกลุ่มภารกิจเป็น ๗
กลุ่มภารกิจ ได้แก่(๑) กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (๒) กลุ่มงานอานวยความ
เป็นธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับ ผลกระทบ (๓) กลุ่มงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
(๔) กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (๕) กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน (๖) กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย และ (๗) กลุ่ม
งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ศูน ย์ อานวยการบริ ห ารจั ง หวัด ชายแดนภาคใต้ ในฐานะองค์ กรส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
นโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลใน ๗ กลุ่มภารกิจ
งานของ คปต. โดยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแทนกลุ่มภารกิจ ๗ กลุ่มดังกล่าวผ่านแผนงาน/โครงการ
ซึ่งในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ประกอบด้วยโครงการ ๓๓ โครงการหลัก
เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติการ ซึ่งวัดผลโดยความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้สารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติการ
ให้เกิดผลดียิ่งๆขึ้นไป
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑.๒.๑ เพื่อสารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อการ
ปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน
ประเด็นดังต่อไปนี้
๑.๒.๑.๑ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑.๒.๑.๒ การอานวยความเป็นธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
๑.๒.๑.๓ การสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
๑.๒.๑.๔ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.๒.๑.๕ การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑.๒.๑.๖ การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
๑.๒.๑.๗ การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

๒

๑.๓ ขอบเขตการดาเนินงาน
๑.๓.๑ ขอบเขตด้านพื้นที่การประเมิน
ศึกษาในพื้นที่ ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ครบคลุมทั้ง ๓๓ อาเภอ
๑.๓.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา
ส ารวจความพึ ง พอใจของประชาชนในพื้ น ที่ ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ต่ อ การ
ปฏิบัติงานของ ศอ.บต. ในประเด็น ๗ ประเด็น ดังนี้
๑.๓.๒.๑ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วย ๕ ประเด็นย่อย
ดังนี้
๑) พัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งระดับตาบล (ตาบลสันติ
ธรรม)
๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชาชนระดับหมู่บ้าน (พนม.)
๓) เสริมสร้างสมาชิกไทยปูองกันชาติ (ทส.ปช.)
๔) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ ศอ.บต. พร้อมอุปกรณ์ และ
การเชื่อมโยงสัญญาณ
๕) ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง (ไฮเมท) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
๖) ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๑.๓.๒.๒. การอานวยความเป็นธรรมและการเยียวยา ประกอบด้วย ๓ ประเด็นย่อย
ดังนี้
๑) คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน
๒) การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่
สงบ
๓) สนับสนุนกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขในระดับอาเภอ
๑.๓.๒.๓ การสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นย่อย
ดังนี้
๑) สร้างความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓) เสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการศึกษาในสถานศึกษาเปูาหมาย
๔) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกั บต่างประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้านและโลกมุสลิม

๓

๑.๓.๒.๔ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๕ ประเด็นย่อยดังนี้
๑) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒) ส่งเสริมคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
๓) ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา
๔) ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบพิธีฮัจญ์
ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังวชนียสถาน
๕) เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑.๓.๒.๕ การพัฒ นาศักยภาพของพื้นที่และพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประกอบด้วย ๑๑ ประเด็นย่อยดังนี้
๑) พัฒนาศักยภาพพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
๒) ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการค้าและการลงทุน
๓) ขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริ และตามรอยพระยุคบาท
๔) พัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก
๕) พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี
๖) พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติด
๗) ส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่
๘) ส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล
๙) ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๐) ติดตั้งตูก้ รองน้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่ต่ากว่า ๔,๐๐๐ ลิตรต่อวัน
๑๑) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการท่องเที่ยว
๑.๓.๒.๖ การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย ประกอบด้วย ๒
ประเด็นย่อยดังนี้
๑) บริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ใน
การแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้

๔

๑.๓.๒.๗ การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีประกอบด้วย ๒ ประเด็น
ย่อยดังนี้
๑) ขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม
๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาค
ประชาสังคม องค์กรเอกชน และภาคประชาชน
๑.๓.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลาในการประเมิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาดาเนินการประเมินผลตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๖๐ วัน
๑.๓.๔ ขอบเขตด้านวิธีการประเมิน
การประเมินผลครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบประเมินเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลในการประเมิน เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในพื้นที่
ใน ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมจานวน ๓,๓๐๐ คน แยก
เป็น ๓๓ อาเภอๆละ ๑๐๐ ฉบับ
๑.๔ ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
ทาให้ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

บทที่ ๒
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “ความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของศู น ย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)” โดยผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามากาหนดเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษาโดยแบ่งเป็น ๔ ส่ว น
ดังต่อไปนี้
๒.๑ แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๒
๒.๒ แผนงานบู ร ณาการขั บเคลื่ อ นการแก้ไ ขปั ญ หาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ข องศู น ย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒.๓ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๕ กรอบแนวคิดของการวิจัย
๒.๑ แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒
๒.๑.๑ หลักการและกรอบแนวคิด
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นต้นไป ยังคงใช้กรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๕๙ ตามที่ได้ขออนุมัติจาก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) ซึ่งเป็นนโยบายที่
กาหนดขึ้นภายใต้หลักของยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” รวมทั้งการดาเนินการตามแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ “มุ่งให้
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ ไว้วางใจ และมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ” โดยมียุทธศาสตร์รองรับการดาเนินงาน ทั้งด้านความมั่นคง ของ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และด้านการพัฒ นา ของศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทั้งนี้ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)
ร่วมกับ กอ.รมน.และ ศอ.บต. กาหนดเปูาหมายยุทธศาสตร์ร่วม จานวน ๒๙ ข้อ เพื่อให้กระทรวง
กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดถือดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (ภายใต้
วัตถุประสงค์นโยบาย ๙ ประการ) โดยให้ความสาคัญลาดับแรกกับเปูาหมายยุทธศาสตร์ร่วม ๑๕ ข้อ
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบายฯ เรื่องสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีค วามปลอดภัยและปกติ
สุขฯ เรื่องเสริมสร้างความเข้าใจและฟื้นคืนความไว้วางใจฯ เรื่องการเรียนรู้และตระหนักในคุณค่าของ
การอยู่ร่วมกันฯ และเรื่องสร้างสภาวะแวดล้อม ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพูดคุยรวมทั้งแนวนโยบาย
ของ หน.คสช. ที่ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างเอกภาพ และประสิทธิภาพในการดาเนินงานซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นโยบายฯ เรื่องการดาเนินนโยบายฯ เป็นไปอย่างมีระบบ มีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพฯ
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แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ ดาเนินไปภายใต้การปรับโครงสร้างกลไกการบริหารจัดการปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามดาริของ หน.คสช.ที่แบ่งการขับเคลื่อนงานออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับ
นโยบาย ซึ่งมี หน. คสช. เป็น ผู้รับผิดชอบสูงสุด โดยมีส ภาความมั่นคงแห่งชาติ/สมช. เป็นหน่ว ย
ดาเนินการด้านนโยบาย ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้จัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” โดยมี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานคณะทางานฯ
รับผิดชอบการขับเคลื่อนงานให้มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพร่วมกับ กลไกที่มีอยู่เดิม อาทิ กพต.และ
กปต. เป็นต้น ระดับปฏิบัติการ ซึ่งกาหนดให้ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักใน
ระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ ให้ ง านด้ า นความมั่ น คงและด้ า นการพั ฒ นา ด าเนิ น ไปอย่ า งมี เ อกภาพและมี
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่เปูาหมาย
ทั้งนี้ ในระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ให้มีการจัดตั้งส านักงานเลขานุการคณะ
กรรมการฯ ขึ้ น ใน สมช. โดยมี ห น่ ว ยงานกลาง ได้ แ ก่ สงป. สศช. สกพ. ส านั ก งานกพร. และ
กรมบั ญ ชี ก ลาง ร่ ว มด าเนิ น งาน รวมทั้ ง มี กอ.รมน. และ ศอ.บต. เป็ น หน่ ว ยงานเจ้ า ภาพหลั ก
อานวยการงานด้านความมั่นคง และด้านการพัฒนา ตามลาดับ
๒.๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ
๒.๑.๒.๑ เพื่อลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ
วิธี
๒.๑.๒.๒ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
๒.๑.๒.๓ เพื่อให้ สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความ
เข้มแข็ง
๒.๑.๒.๔ เพื่อให้ประชาชนไทยทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้ง
ประชาคมระหว่างประเทศมีความเข้าใจ และสนับสนุนแนวทางดาเนินการของฝุายรัฐ
๒.๑.๓ ความเร่งด่วนของการดาเนินงาน
จากการให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับเปูาหมายยุทธศาสตร์ร่วมดังกล่าว จึงกาหนด
ความเร่งด่วนของการดาเนินงานทีส่ าคัญตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๒.๑.๓.๑ เรื่ อ งสั ง คมจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี ค วามปลอดภั ย และปกติ สุ ข ให้
กระทรวงกลาโหมร่ ว มกั บ กอ.รมน.เป็ นหน่ว ยงานเจ้า ภาพหลั ก ประสาน สตช. มท. กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความ
ปลอดภัยที่มุ่งลดเหตุรุนแรงในพื้นที่ เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย ลดพื้นที่เขตอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อเหตุ
รุนแรง และเฝูาระวังความปลอดภัยให้กับประชาชน/ชุมชน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/
ชุมชนให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเร่งปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรก
ซ้อนอย่างต่อเนื่อง
๒.๑.๓.๒ เรื่องการอานวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กระทรวง
ยุติธรรมเป็น หน่ว ยงานเจ้ าภาพหลัก ประสานงาน สตช. สานักงานอัยการสู งสุ ดและหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ โดยพัฒนากระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ให้เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้และเสริมสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้
ความช่วยเหลืออย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
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๒.๑.๓.๓ เรื่องการเสริมสร้างความเข้าใจ และการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
ให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ กอ.รมน. และศอ.บต. ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมดาเนินการที่มุ่งสร้างความเข้าใจในต่างประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อปูองกัน
ไม่ให้ยกระดับปัญหาขึ้นเป็นวาระการประชุมระหว่างประเทศ ส่วนมิ ติภายในประเทศ ให้ร่วมกับกรม
ประชาสัมพันธ์ กาหนดแผนการดาเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดาเนินมาตรการต่างๆ
ที่มุ่งสร้างความเข้าใจกับประชาชนไทย และภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่
อื่น ๆ ภายในประเทศ ส าหรั บ การแสวงหาทางออกจากความขั ดแย้ ง ให้ สมช.เป็นเจ้ าภาพหลั ก
ประสานงาน กอ.รมน.และ ศอ.บต.ร่วมจัดทาแผนดาเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
ในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ให้ เ กิ ด ความชั ด เจนเรื่ อ งกรอบทิ ศ ทาง ขั้ น ตอน และเปู า หมายการ
ดาเนิ น งานรวมทั้งช่ว ยเพิ่มประสิ ทธิภ าพ และสนับสนุนให้ เกิดความต่ อเนื่อง และสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายฯ อย่างเป็นรูปธรรม
๒.๑.๓.๔ เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้กระทรวงมหาดไทยร่ว มกับ
ศอ.บต.เป็นเจ้าภาพหลัก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ให้ สอดคล้ องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่และทั่ วถึงทุก
กลุ่มเปูาหมายโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
๒.๑.๔ พื้นที่เป้าหมาย
๒.๑.๔.๑ พื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง หมายถึง พื้นที่ที่ยังคงปรากฏความเคลื่อนไหว
ของผู้ก่อเหตุรุนแรง (ผกร.) ซึ่งฝุายรัฐต้องใช้การปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อจากัดเสรีการเคลื่อนไหวของ
ผกร. จึงจาเป็นต้องดาเนินงานกิจการพลเรือน งานการเมือง และงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง เพื่อมุ่ ง
สร้างความเชื่อมั่นในอานาจรัฐให้แก่ประชาชนในพื้นที่
๒.๑.๔.๒ พื้นที่เร่งรัดการพัฒนา หมายถึง พื้นที่ล่อแหลมต่อการก่อเหตุ ซึ่งฝุายรัฐต้อง
เร่งสร้างเกราะปูองกันไม่ให้ ผกร.เข้ามาสร้าง/ขยายอิทธิพลในพื้นที่ จึงจาเป็นต้องดาเนินงานพัฒนา
อย่างยั่งยืน ควบคู่กับงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความมั่นใจและให้การ
สนับสนุนฝุายรัฐ
๒.๑.๔.๓ พื้นที่เสริมสร้างการพัฒนา หมายถึง พื้นที่ที่ไม่มีเหตุรุนแรง ซึ่งฝุายรัฐต้อง
ดารงการดาเนินวิถีชีวิตและความเป็นอยู่อย่างปกติสุขของประชาชนในพื้นที่ โดยการดาเนินงานด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และยกระดับมาตรฐาน หรือเปูาหมายการพัฒนาให้เท่าเทียมกับพื้นที่
ในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ
๒.๑.๕ กลุ่มเป้าหมาย
การดาเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ได้ให้ความสาคัญกับกลุ่มเปูาหมายที่
ครอบคลุมทั้ง กลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบกลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส
และประชาชนทั่วไปที่รวมกลุ่ม/องค์กรในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งกลุ่ม ผกร. กลุ่มแนวร่วม ผกร. กลุ่ม
เสี่ยงต่อการชักนาเข้าร่วมกลุ่ม ผกร. และองค์กร /สถาบันที่สนับสนุนการก่อเหตุรุนแรง
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การพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นไปตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนโยบายรัฐบาลใน
การขั บ เคลื่ อนการพัฒ นาตามแนวทางทางของคณะกรรมการขับเคลื่ อ นการแก้ไ ขปัญ หาจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครอบคลุม ๗ กลุ่มภารกิจ ดังต่อไปนี้
๒.๑.๕.๑ กลุ่มภารกิจรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒.๑.๕.๒ กลุ่มภารกิจอานวยความเป็นธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
๒.๑.๕.๓ กลุ่มภารกิจสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
๒.๑.๕.๔ กลุ่มภารกิจการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒.๑.๕.๕ กลุ่มภารกิจพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๒.๑.๕.๖ กลุ่มภารกิจเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
๒.๑.๕.๗ กลุ่มภารกิจแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
ตาราง ๑ ตารางแสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการกลุ่ม
ภารกิจงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป้าหมายการดาเนินงาน
๑. พื้นที่เศรษฐกิจเมืองสาคัญ ๗ เมือง พ้น
ความเสี่ยงจากการก่อเหตุรุนแรง
๒. หมู่บ้าน/ชุมชน/เขตอิทธิพล มีจานวน
ลดลง หรื อ ไม่ ข ยายพื้ น ที่ /เขตอิ ท ธิ พ ล
เพิ่มขึ้น
๓. ศาสนาสถาน ศาสนบุ ค คล และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการคุ้มครอง
ความปลอดภัย
๔. สมาชิกกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และแนว
ร่วมในพื้นที่มีจานวนลดลง
๕. ปัญหาภัยแทรกซ้อนในพื้นที่ลดระดับ
ลง

กลยุทธ์ / แนวทางดาเนินการ
๑. เร่งเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาขีดความสามารถ
ของการปฏิบัติการทางทหาร ทั้งเชิงรับและเชิงรุกให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพพื้นที่
๒. สร้ า งความเข้ า ใจกั บ ฝุ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ปฏิ บั ติ ก ารทางทหาร โดยเฉพาะประชาชนในพื้ น ที่
ปฏิ บัติ ก าร หรื อ ภาคส่ ว นที่ไ ด้รั บผลกระทบจากการ
ปฏิบัติการทางทหาร
๓. ดาเนินมาตรการการเชิงรุกอย่างจริงจัง เพื่อมุ่งสลาย
โครงสร้างกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในหมู่บ้านจัดตั้งในพื้นที่
และการหยุดยั้งการขยายตัวของแนวร่วม
๔.
จั ด ระบบการควบคุ ม วั ส ดุ เครื่ อ งมื อ ในการ
ปฏิ บัติงาน และสิ่ งของอุป กรณ์ ใ นการดารงชีวิตของ
ประชาชน เพื่อปูองกันการดัดแปลงเป็นวัตถุอันตรายใช้
ในการก่อเหตุรุนแรงลักษณะต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ระเบิด
ถังแก๊ส เป็นต้น
๕. เร่งปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อน ทั้งใน
ระยะสั น และในระยะยาว อาทิ ยาเสพติด ธุร กิ จ ผิ ด
กฎหมาย และกลุ่มผู้มีอิทธิพล
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการด้านการข่าว การ
ต่อต้านข่าวกรอง และการดาเนินงานด้านข่าวกรองทั้ง

๙

ตาราง ๑ ตารางแสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการกลุ่ม
ภารกิจงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ต่อ)
เป้าหมายการดาเนินงาน

กลยุทธ์ / แนวทางดาเนินการ
๗. บังคับใช้กฎหมายโดยเท่าเทียม และจัดระบบเฝูา
ตรวจพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยต่ า งๆ ให้ ท างานร่ ว มกั น เต็ ม
ประสิทธิภาพปัญหาชุมชน
๘. เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพกองก าลั งประจาถิ่น ตารวจ
อาสาสมัครรักษาดินแดน รวมทั้งพัฒนาและจัดระเบียบ
ก าลั ง ประชาชน ตลอดจนเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพ
หมู่บ้านและชุมชนเข้มแข็ง
๙. สนับสนุนให้ประชาชนและท้องถิ่นมีความพร้อมเฝูา
ระวังหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะบทบาท
การมี ส่ ว นร่ ว มขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตาม
ภารกิจงานการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
๑๐. พัฒนาขีดความสามารถในการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภั ย ของภาคประชาชน รวมทั้ ง หน่ ว ยงาน
ภาครัฐ
๑๑. ปฏิบัติการข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สนั บ สนุ นงานด้ านค ว า ม มั่ น ค ง ที่ ส อ ดค ล้ อ งกั บ
สถานการณ์

ตาราง ๒ ตารางแสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการภารกิจ
อานวยความเป็นธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
เป้าหมายการดาเนินงาน
๑. เจ้ า หน้ าที่ รั ฐ ปฏิ บั ติง านได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและภายใต้กรอบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๒. คดี หรือเหตุการณ์ที่เป็นข้อสงสัยของ
ประชาชนไทยและต่างประเทศ ได้รับการ
เร่งรัดเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบค้นหา
ความจริงให้ปรากฏ
๓. การดาเนินคดีความมั่นคงเป็น ไปอย่าง
มีประสิทธิภาพตามกระบวนการยุติธรรม

กลยุทธ์ / แนวทางดาเนินการ
๑. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบใน
การด าเนิ น คดี ค วามมั่ น คงในพื้ น ที่ จ งหวั ด ชายแดน
ภาคใต้ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่สนับสนุนการ
ดาเนินงาน โดยเฉพาะเพื่อช่วยในการตรวจพิสูจน์และ
ค้นหาความจริงและเป็นธรรมภายใต้กรอบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๒. ดาเนินมาตรการเพื่อเร่งรัดค้นหาความจริงในคดี
หรือเหตุการณ์ที่เ ป็นข้อสงสัยของประชาชนไทยและ
ต่างประเทศ

๑๐

ตาราง ๒ ตารางแสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการภารกิจ
อานวยความเป็นธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ (ต่อ)
เป้าหมายการดาเนินงาน
๔. กระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้ รับ
การสนั บ สนุ น โดยต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ คลี่ ค ลาย
ปัญหาในพื้นที่
๕. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา /ลด
เงื่อนไขความไม่เป็นธรรม มีทัศนะคติที่ดี
และร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
๖. ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบได้รับการเยียวยา ฟื้นฟู และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ / แนวทางดาเนินการ
๓. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การน าหลั ก ศาสนามา
แก้ปัญหาความขัดแย้ง และนาหลักยุติธรรมสมานฉันท์
โดยใ ห้ คู่ ก ร ณี แล ะ ชุ ม ชนเข้ าม ามี ส่ ว นร่ ว ม ใ น
กระบวนการคลี่คลายความขัดแย้ง หรือระงับข้อพิพาท
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๔. สนับสนุนและส่งเสริมมาตรการ เพื่อคุ้มครองความ
ปลอดภั ย ให้กั บประชาชน ผู้ เ สี ยหาย พยาน รวมถึ ง
บุคคลที่ถูกจับกุม หรือผู้ต้องหา จาเลย หรือผู้ต้องขัง ที่
ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว หรือพนักงานอัยการสั่งไม่
ฟูอง หรือศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดยกฟูอง เพื่อให้อยู่
ในสังคมได้อย่างปกติสุข
๕. ส่งเสริมมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อ น จากกรณี ที่ไม่ได้รับความยุติธรรม รวมทั้ง
ผู้ต้องหาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
และกฎหมายพิเศษ ให้เข้าถึงกระบวนการดาเนินคดี
ทั้งทางแพ่ง และทาง
อาญา ตลอดจนการอานวยความเป็นธรรมของรัฐตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย
๖. พัฒนาองค์ความรู้ในระบบงานยุติธรรม และส่งเสริม
การประยุกต์ใช้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ยุติธรรมและสร้างให้เกิดความชื่อมั่นและการยอมรับ
ของประชาชน
๗. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่ ส งบ ทั้ ง ด้ า นทรั พ ย์ สิ น ร่ า งกาย จิ ต ใจ จิ ต
วิญญาณ เพื่อให้ที่ดีขึ้นดารงชีพในสังคมได้อย่างปกติสุข
๘. ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ า นมนุ ษ ยธรรมแก่ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากเหตุความรุนแรง และจากการบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ

๑๑

ตาราง ๓ ตารางแสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการกลุ่ม
ภารกิจสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
เป้าหมายการดาเนินงาน
๑. การดาเนินงานของภาครัฐ เป็นไปโดย
หลั ก สากลและสอดคล้ อ งกั บ หลั ก สิ ท ธิ
มนุษยชน
๒. ประชาชนไทยได้รับข้อมูลรอบด้าน
และเข้าใจสถานการณ์ที่เป็นจริง รวมทั้ง
ให้ ก ารสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของ
ภาครัฐ
๓. กลุ่มเปูาหมายได้รับองค์ความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งโดยสันติ
วิธี
๔. ประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ถูก
หยิ บ ยกเป็ น วาระระหว่ า งประเทศ๕.
ประชาชนในโลกมุสลิ มและต่างประเทศ
รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ มีความ
เข้าใจและให้การ

กลยุทธ์ / แนวทางดาเนินการ
๑. ดาเนินงานเชิงรุกที่มุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงาน
ภาครัฐ
ในประเด็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความ
ไม่ ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และการ
ด าเนิ น งานของภาครั ฐ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. เปิดพื้นที่และช่องทางสื่อสารให้ภาคส่วนต่างๆ นอก
ภาครั ฐ ร่ ว มสร้ า งความเข้ า ใจกั บ ทุ ก ฝุ า ยทั้ ง ในและ
ต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓.เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนอกภาครัฐร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนการสร้างความเข้าใจและ
ประสานความร่ ว มมื อ ในการแก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความเข้าใจ เพื่อมุ่ง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมกลุ่มเปูาหมาย ให้
ยุติแนวคิดและวิธีการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕. ขจัดเงื่อนไขต่างๆ ในประเด็นปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่องค์การระหว่างประเทศ และ NGOs ให้
ความสนใจ
๖. เสริมสร้างความเข้าใจด้านสิทธิมนุษ ยชนให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อปูองกันและแก้ไข
ปั ญ หาในเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสนั บ สนุ น แนวทางการ
ดาเนินงานของภาครัฐ
๗.
พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แนวทางมาตรการการ
ด าเนิ น งานของภาครั ฐ โดยไม่ ขั ด กั บ กฎหมายสิ ท ธิ
มนุษยชน

๑๒

ตาราง ๔ ตารางแสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการกลุ่ม
ภารกิจการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เป้าหมายการดาเนินงาน
๑. สถาบันการศึกษากลุ่มเปู าหมายทั้ง
ภาครัฐ /เอกชน ได้รับการยกระดับคุณภาพ
ตามนโยบายรัฐ
๒. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
ให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
๓. นักเรียน และเยาวชน ได้รับโอกาสทาง
การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ภายในและ
ต่างประเทศ
๔. เด็ก เยาวชน และประชาชนผู้อยู่ นอก
ระบบการศึ ก ษา ได้ รั บ ความรู้ แ ละเพิ่ ม
ทักษะอาชีพ
๕. ประชาชนในพื้นที่ สามารถดาเนิน วิถี
ชีวิตตามประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรม
ของชุมชนและท้องถิ่น
๖. อัตลักษณ์ทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม
ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มมากขึ้น
๗. การจัดการศึกษาในพื้นที่เป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และ
เกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามมาตรฐานการศึ ก ษา
โดยมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ / แนวทางดาเนินการ
๑.
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา และ
สถานศึกษากลุ่มเสี่ยง
๒. สร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนและ
เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา
๓. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน สิ่ง อานวยความ
สะดวก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองส่งบุตรเข้าเรียนใน
สถานศึกษาของรัฐ
๔. เสริ ม สร้ า งเครื อ ข่ า ยของสถานศึ ก ษาของรั ฐ กั บ
สถานศึ ก ษาของเอกชนเพื่ อ สนั บ สนุ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม
๕. ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ระบบนิ เ ทศน์ และระบบ
ประเมิ น ผล เพื่ อ เฝู า ระวั ง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาในพื้นที่ทุกประเภท
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง และกระจาย
อานาจให้กับสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานของรัฐ และสร้างความ
ตระหนักของชุมชน เพื่อให้โรงเรียนเป็นของชุมชนอย่าง
แท้จริง
๗. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษา การ
จัดการศึกษา และสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้มี
มาตรฐานเทียบเท่ากับพื้นที่อื่น
๘. พั ฒนาการจั ดการศึก ษาของศูนย์ตาดีก า สถาบัน
ปอเนาะ และการศึก ษาตามอัธ ยาศัยให้มีคุณ ภาพ และ
สอดคล้องตามหลักการศาสนา
๙. เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ ควบคู่ไปกับการจัด
การศึกษา ทั้งในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

๑๓

ตาราง ๔ ตารางแสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการกลุ่ม
ภารกิจการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ต่อ)
เป้าหมายการดาเนินงาน

กลยุทธ์ / แนวทางดาเนินการ
๑๐.
สร้ า งโอกาสทางการศึ ก ษา และบู ร ณาการ
ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการสอนเสริม
ในสาขาวิชาที่จาเป็นให้แก่นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
กลุ่มเสี่ยงในระดับการศึกษาต่างๆ ตลอดจนการจัดระบบ
เยาวชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไข เทียบ
โอนและรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา รวมทั้ ง ใบประกอบ
วิชาชีพผู้ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ และส่งเสริมให้
ปัญหาชุมชนมีบทบาทในการพัฒนาพื้นที่
๑๑. สนับสนุนและส่งเสริมองค์กรทางศาสนาทุกศาสนา
ให้มีความเข้มแข็ง และมีบทบาทในการทานุบารุงศาสนา
เพื่ อ ให้ส ถาบัน ทางศาสนา เป็นศูนย์ก ลางในการพั ฒ นา
จริยธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริม และ
ฟื้นฟู กิจการด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑๒. ส่ งเสริม และสนับสนุนอานวยความสะดวก และ
แก้ปัญหาให้แก่คนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปแสวง
บุญตามหลักศาสนาต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อให้ได้เรียนรู้
แก่นแท้ของหลั กธรรม เพื่อ กลับมาเป็นเครือข่ายในการ
ทานุบารุงศาสนา
๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน
อั ต ลั ก ษณ์ แ ละกิ จ กรรมทางภาษา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม
ประเพณีท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
พื้นที่
๑๔. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพัน ธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริม
ให้ประชาชนออกก าลั งกาย โดยการเล่ น กีฬ า กิจ กรรม
นันทนาการต่างๆ รวมถึงการละเล่ นพื้ นบ้าน ตลอดจน
พัฒนา และปรับปรุงสนามกีฬาในพื้นที่ ตาบล หมู่บ้าน ให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนพื้นที่
๑๕. ส่งเสริม สนับสนุน การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๔

ตาราง ๕ ตารางแสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการกลุ่ม
ภารกิจพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าหมายการดาเนินงาน
๑. ครัวเรือนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้
เพิ่มขึ้น
๒. การลงทุนในพื้ นที่โดยภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
๓. โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และ
ระบบโลจิ ส ต์ ติ ก ได้ รั บ การพั ฒ นา และ
ปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต ของ
ประชาชน และศักยภาพของพื้นที่
ต่างๆ
๔. ประชาชนในพื้ น ที่ เ สี่ ย งได้ รั บหลั ก
ป ร ะ กั น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๕.ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์
๖. ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์/
สาธารณสุขพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม
๗. ปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการของ
ภาครัฐที่ สามารถรองรับกับ สถานการณ์
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลยุทธ์ / แนวทางดาเนินการ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ ให้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของประชาชน และสภาพพื้นที่ ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพแรงงานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่
๒. สนั บ สนุ นการรวมกลุ่ ม ของประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ วิสาหกิจชุมชน โรงงานขนาดเล็ก และ
ธุรกิจอื่นๆรวมทั้งการจัดตั้งสหกรณ์ และเสริมสร้างการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและหลักศาสนา
๓. ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพในพื้นที่ รวมทั้ ง
แนวทาง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในโอกาสต่างๆ
๔. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
และระบบลอจิ ส ต์ติก ให้สอดคล้ องกับศัก ยภาพของ
พื้ นที่ และวิ ถีชี วิต ของประชาชน โดยเฉพาะเส้ น ทาง
คมนาคม และสาธารณู ป โภคในพื้ น ที่ เ มื อ ง และใน
ชนบท
๕. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้า ระบบชลประทาน
และการพัฒนาที่ดินให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และ
เพียงพอกับความจาเป็น
๖.พัฒนาและใช้ประโยชน์จากที่ดินรกร้าง ส่งเสริมพืช
ประจาถิ่น รวมทั้งเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิ ตทาง
การเกษตร ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
๗. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และความเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาของประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของภาคเอกชนไทย ให้พร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๘.ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่สอดคล้ องกับ
ศักยภาพของพื้นที่ โดยเฉพาะสินค้าชุมชนและธุรกิจ
SME ในพื้นที่ให้มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐาน
ฮาลาลควบคู่กับการส่งเสริมการตลาดให้กว้างขวางมากขึ้น

๑๕

ตาราง ๕ ตารางแสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการกลุ่ม
ภารกิจพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน(ต่อ)
เป้าหมายการดาเนินงาน

กลยุทธ์ / แนวทางดาเนินการ
๙. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน
ศักยภาพของพื้นที่
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาแนวคิดโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
ปัญหาชุมชนพอเพียง มาเป็นต้นแบบในการดาเนินชีวิต
๑๑. ส่งเสริมสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่
๑๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้า ใจที่ถูกต้อง
ในการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนในพื้นที่
๑๓. สนับสนุนอาคาร สถานที่บริการและเครื่องมือ
อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ที่ จ าเป็ น ให้ ส ามารถรองรั บ
สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
๑๔. ส่งเสริมการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อบริการ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
๑๕. ส่งเสริมการเพิ่ มประสิทธิภาพการบริการของ
โรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลในพื้นที่
๑๖. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ สตรี และเด็กกาพร้า รวมทั้งผู้ใช้แรงงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๖

ตาราง ๖ ตารางแสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการกลุ่ม
ภารกิจเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
เป้าหมายการดาเนินงาน
๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐ ทั้งพล
เรื อ น ต ารวจ และทหาร ได้ รั บ การ
เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นการปฏิ บั ติ ง าน
โดยเฉพาะความเข้าใจเรื่องนโยบายฯ และ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ความรู้
เกี่ ย วกั บ สภาพพื้ น ที่ แ ละสถานการณ์
ปัญหาทั้งในอดีตและปัจจุบัน
๒.หน่ว ยงานภาครั ฐที่รั บผิ ดชอบพื้นที่ มี
ความพร้ อ มในเรื่ อ งเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
และยานพาหนะที่เพียงพอและเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่และสถานการณ์
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของรัฐในพื้น ที่
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ได้ รั บ การดู แ ล
เรื่ อ งสิ ท ธิ ก า ลั ง พล ข วั ญ ก า ลั ง ใ จ ที่
สอดคล้องกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ
๔. หน่ว ยงานเจ้ าภาพหลั ก หน่ว ยงาน
เจ้าภาพร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ระบบการด าเนิ น งานร่ ว มกั น อย่ า งมี
เอกภาพ และมี ประสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ภายใต้ ก ระ บวนก ารมี ส่ ว นร่ ว มขอ ง
ประชาชนอย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ / แนวทางดาเนินการ
๑. พั ฒ นาและเสริ ม สร้ างประสิ ท ธิภ าพเจ้ าหน้า ที่
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของรั ฐ ที่ ใ ห้ ค วาม ส าคั ญ กั บ ทั ศ นคติ
จิตสานึก และความตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มความสามารถ และเสียสละ
๒. ส่งเสริมการฝึกทักษะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ รวมทั้ ง
สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของรัฐในพื้นที่
๓. จัดหา ซ่อมบารุง ประยุกต์ใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์
และยานพาหนะให้ เ พี ย งพอ รวมทั้ ง สามารถใช้
ปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้น
๔.ปรับปรุง และบริหารจั ดการด้านสิ ทธิกาลั งพล ให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่รับผิดชอบ และระดับความ
เสี่ ย งภั ย อั น ตราย จากการปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ โดย
พิจารณาให้ทั่วถึง และเป็นธรรม ทั้งพลเรือน ตารวจ
และทหาร
๕. พัฒนา และปรับปรุง กลไกการดาเนินงาน ระบบ
บริ หารจั ดการ ระบบแผนงาน/โครงการ และระบบ
งบประมาณ สนับสนุนการดาเนินการตามนโยบายให้มี
เอกภาพ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม
๖. พัฒนาระบบการติดตามผลการดาเนินงานในระดับ
ต่างๆ และการประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ โดย
ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ เพื่อ
พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้บรรลุผลเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น

๑๗

ตาราง ๗ ตารางแสดงความเชื่อมโยง เปูาหมายการดาเนินงาน กลยุทธ์ /แนวทางดาเนินการกลุ่ม
ภารกิจแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
เป้าหมายการดาเนินงาน
๑.หน่วยงานรัฐมีความพร้อมอานวยความ
สะดวกในการพูดคุยแสวงหาทางออกจาก
ความขั ดแย้ง ระหว่ างประชาชนในพื้ น ที่
และระหว่างประชาชนกับภาครัฐ
๒. มีเ วที ของการพู ดคุยแสวงหาการ
กระจายอ านาจที่ส นับสนุนให้ท้อ งถิ่น มี
บทบาทและมีส่วนร่วมสอดคล้องกับบริบท
ในพื้นที่
๓.กระบวนการพู ด คุ ย กั บ ผู้ ที่ มี ค วามคิ ด
ความเชื่ อ อุ ด มการณ์ ต่ า งจากรั ฐ เป็ น ไป
อย่างต่อเนื่องและมีเอกภาพ
๔. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการพู ด คุย แสวงหาทางออก
จากความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

กลยุทธ์ / แนวทางดาเนินการ
๑. เสริมสร้างความเข้าใจ เครือข่ายภาคประชาชนใน
พื้นที่ในประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการ
กระจายอ านาจภายใต้ ก รอบรั ฐ ธรรม นู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
๒. สนับสนุนการเปิดพื้นที่ และสร้างสภาวะแวดล้อมที่
เอื้อ ต่อการแสดงความคิดเห็นและการพูดคุย ในการ
แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๓.พั ฒ นาและจั ด ตั้ ง กลไก ระบบบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ เพื่อ สนับสนุนการพูดคุย
สันติสุขกับผู้มีความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ต่างจาก
รัฐ ทั้งในและต่างประเทศ
๔. เปิดโอกาสและสร้างหลักประกันความปลอดภัย ให้
ผู้มีความเห็นต่างจากรัฐที่ต้องการยุติความรุนแรง เข้า
ร่ ว มมี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดน
ภาคใต้โดยสันติวิธี ผ่านกระบวนการ ตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
๕.เตรียมความพร้อมของสังคมในพื้นที่ และสังคมไทย
โดยรวม เพื่อรองรับการพูดคุยเพื่อสันติสุข

๑๘

๒.๒ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตาราง ๘ ตารางแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมายที่ ๑
กลุ่มภารกิจที่ ๑
พัฒนาเสริมสร้างความปลอดภัยและความเข้มแข็งระดับ
ตาบล (ตาบลสันติธรรม)
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชาชนระดับหมู่บ้าน (พนม.)
เสริมสร้างสมาชิกไทยปูองกันชาติ (ทส.ปช.)
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ ศอ.บต. พร้อม
อุปกรณ์และการเชื่อมโยงสัญญาณ
ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง (ไฮเมท)เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน
ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งมั่นคง มั่นคั่ง
ยั่งยืน
กลุ่มภารกิจที่ ๖
บริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้
กลุ่มภารกิจที่ ๒
คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอานวยความเป็นธรรมให้กับ
ประชาชน
ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบ
เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
สนับสนุนกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขในระดับอาเภอ
เป้าหมายที่ ๒
กลุ่มภารกิจที่ ๕
พัฒนาศักยภาพพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการค้าและการลงทุน

งบประมาณตาม พรบ. สานักกอง
๑,๒๑๐.๑๐๙๒
๖๙๑.๙๕๖๐
๒๖๘.๙๐๐๐
สสค.
๒๖๕.๕๙๙๒
๖๕.๗๗๗๘
๑๕.๐๐๐๐

สสค.
สสค.
ศสส.

๓๙.๒๑๖๐

ศสส.

๓๗.๔๖๓๐

สพบ.

๔๘.๑๕๓๒
๒๙.๗๓๘๓

สนผ.

๑๘.๔๑๔๙

สพบ.

๔๗๐.๐๐๐๐
๔๐.๐๐๐๐

สยธ.

๔๒๐.๐๐๐๐

สชย.

๑๐.๐๐๐๐
๓๗๑.๓๕๗๗
๓๗๑.๓๕๗๗
๙๐.๖๐๐๐
๖๘.๕๖๓๕

สปส.
สศส.
สศส.

๑๙

ตาราง ๘ ตารางแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ต่อ)
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณตาม พรบ.
๑๔ ขยายผลการพัฒนาตามแนวทางพระราชดาริ และตามรอย
๒๑.๗๔๔๐
พระยุคบาท
๑๕ พัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก
๑๖.๐๐๐๐
๑๖ พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบูโด-สุ
๓๐.๐๐๐๐
ไหงปาดี
๑๗ พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ผ่านการบาบัด
๓๐.๐๐๐๐
ยาเสพติด
๑๘ ส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่
๕.๙๓๒๒
๑๙ ส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล
๑๓.๕๐๐๐
๒๐ ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๕.๐๐๐๐
๒๑ ติ ด ตั้ ง ตู้ ก รองน้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ข นาดไม่ ต่ ากว่ า
๔๕.๐๑๘๐
๔,๐๐๐ ลิตรต่อวัน
๒๒ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการท่องเที่ยว
๓๕.๐๐๐๐
เป้าหมายที่ ๓
๔๒๖.๕๓๖๗
กลุ่มภารกิจที่ ๔
๔๒๖.๕๓๖๗
๒๓ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔๑.๔๖๐๗
๒๔ ส่งเสริมคุณธรรมและทักษะการเรียนรู้ให้กับเยาวชน
๕.๐๐๐๐
๒๕ ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา
๒๔.๐๐๐๐
๒๖ ส่ ง เสริ ม คนดี มี คุ ณ ธรรมในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ไ ป
๔๘.๐๐๐๐
ประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ ป ฏิ บั ติ ธ รรมและศึ ก ษาแหล่ ง สั ง วชนี ย
สถาน
๒๗ เงิ น อุ ด หนุ น แก่ อ งค์ ก รศาสนาอิ ส ลามจั ง หวั ด ชายแดน
๓๐๘.๐๗๖๐
ภาคใต้
เป้าหมายที่ ๔
๑๓๖.๘๓๗๖
กลุ่มภารกิจที่ ๗
๓๕.๐๐๐๐
๒๘ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายพู ด คุ ย สั น ติ สุ ข ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
๒๐.๐๐๐๐
รูปธรรม
๒๙ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
๑๕.๐๐๐๐
เครื อ ข่ า ยภาคประชาสั ง คมองค์ ก รเอกชน และภาค
ประชาชน

สานักกอง
สนผ.
สศส.
สสค.
สสค.
สสล.
สสล.
สศส.
ศสส.
สทก.
สศว.
สศว.
สศว.
กฮ.
สศว.

สปส.
สปส.

๒๐

ตาราง ๘ ตารางแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(ต่อ)
ลาดับ
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณตาม พรบ. สานักกอง
กลุ่มภารกิจที่ ๓
๑๐๑.๘๓๗๖
สร้ า งความเข้ า ใจต่ อ นโยบายการแก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด
๑๔.๒๕๖๐
สพบ.
ชายแดนภาคใต้
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและ
๓๗.๐๐๐๐
สสป.
สร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการศึกษาในสถานศึกษา
๓๐.๕๓๗๖
สศว.
เปูาหมาย
เสริ มสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับต่างประเทศ
๒๐.๐๔๔๐
กต.
ประเทศเพื่อนบ้านและโลกมุสลิม

๒.๓ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ
๒.๓.๑ ความหมายของความพึงพอใจ
วิรุฬ พรรณเทวี (๒๕๔๒) ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจ
ของมนุ ษย์ ที่ไม่เหมือ นกัน ซึ่งเป็ น อยู่กับ แต่ล ะบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่ งหนึ่ง สิ่ งใดอย่างไร ถ้ า
คาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดี จะมีความพึ งพอใจมากแต่ในทางตรงกัน
ข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สิ่งที่ตนตั้งใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย
จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (๒๕๔๓) แบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น ๒ ระดับ คือ
๑. ความพึงพอใจที่ตรงกับความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้ สึกยินดีมีความสุขของ
ผู้รับบริการ เมื่อได้รับการบริการที่ตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่
๒. ความพึงพอใจที่เกินความคาดหวัง เป็นการแสดงความรู้สึ กปลาบปลื้มใจความ
ประทับใจของผู้รับบริการเมื่อได้รับการบริการที่เกินความคาดหวังที่มีอยู่
วิชาญ ศิลป์วุฒิยา (๒๕๔๔) กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติของคน
ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางบวก จะแสดงออกมาในรูปแบบของระดับความรู้สึกที่
ชอบมาก ชอบน้อย คือ พอใจมาก พอใจน้อยต่อสิ่งนั้น ๆ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ มีแรงจูงใจ และ
เมื่อความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง สามารถลดตรึงความเครียด จนก่อให้เกิดความสุข
สบายใจ
พงษ์ศักดิ์ เจริ ญผล (๒๕๔๔) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้มนุษย์ มี
ความสุขเมื่อบุคคลไม่มีความพึงพอใจก็ไม่มีความสุข จึงต้องแสวงหาและก่อให้เกิดความตึงเครียด
ความเบื่อหน่ายขึ้ น เมื่อความต้องการไม่ประสบผลสาเร็จ ดังนั้น การตอบสนองความต้องการขั้น
พื้ น ฐานของร่ า งกายจึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความเครี ย ด หากความต้ อ งการขั้ น พื้ น ฐานได้ รั บ การ
ตอบสนองน้อย จะมีผลทาให้เกิดความพึงพอใจต่า ยังส่งผลให้เกิดความเครียดสูง
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กาญจนา อรุณสุขรุจี (๒๕๔๖) กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้ การที่เราจะทราบว่า บุคคลมีความพึง
พอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งที่ตรงต่อความ
ต้องการของบุคคล จึงจะทาให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่ง เร้าจึงเป็นแรงจูงของบุคคล
นั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น
สมวงศ์ พงศ์สถาพร (๒๕๔๗) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง การ
ประเมินสินค้าบริการนั้นๆ ว่าตอบสนองความต้องการของตนได้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ถ้าได้ตามที่
คาดหวังลูกค้าจะมีความพึงพอใจ ถ้าไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ในตอนแรกลูกค้าจะไม่พอใจ
ถวัล ย์ เทีย นทอง (๒๕๔๘) ได้ให้ ความเห็ นว่ า ความพึ งพอใจของผู้ รับ บริ การเป็ น
มาตรการอย่างหนึ่งที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการบริหารงานได้ เพราะการจัดบริการของรัฐไม่ใช่ สักแต่
ว่าทาให้
เสร็จๆ ไป แต่หมายถึง การให้บริการอย่างดีเป็นที่น่าพอใจแก่ประชาชน
สรุปได้ว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกทางด้านบวกและด้านลบของบุคคลที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นสามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลนั้นได้แต่ทั้งนี้
ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับค่านิยมและประสบการณ์ที่ได้รับ
๒.๓.๒ ทฤษฎีความพึงพอใจ
สมปอง จันทรี (๒๕๔๐) ทฤษฎีแสวงหาความพอใจ หมายถึ งการที่บุคคลพอใจจะ
กระท าสิ่ ง ใดๆ ที่ ใ ห้ ค วามสุ ข และจะหลี ก เลี่ ย งไม่ ก ระทาสิ่ ง ที่ เ ขาจะได้ รั บ ความทุ ก ข์ ห รื อความ
ยากลาบากอาจแบ่งประเภทความพอใจกรณีนี้ได้ ๓ ประเภท คือ
๑. ความพอใจด้านจิตวิทยา (Psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความ
พอใจว่า
มนุษย์โดยธรรมชาติแล้วต้องแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใด ๆ
๒. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (Egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพอใจว่า
มนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัว แต่ ไม่จาเป็นว่าการแสวงหาความสุขจะต้องเป็นธรรมชาติ
ของมนุษย์เสมอไป
๓. ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (Ethical hedonism) ทรรศนะนี้ถือว่ามนุษย์
แสวงหาความสุ ข เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ต้นเป็นสมาชิกอยู่ และจะเป็นผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ผู้หนึ่งด้วย
จากความหมายของความพึงพอใจข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง
ความรู้สึกหรือเป็นสิ่งที่สนองความต้องการของมนุษย์ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคล
ซึ่งมีความแตกต่างกัน รู้สึกมีความสุขเมื่อได้รับการตอบสนองตามความต้องการหรือยินดีที่ได้รับในการ
ให้บริการ ถ้าผู้ให้บริการได้รับรู้สิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังและต้องการ ถ้าสามารถสนองความต้องการ
นั้นได้ก็จะเป็นการสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้น
นักจิตวิทยาที่สนับสนุนทฤษฎีนี้กล่าวว่า คนถูกจูงใจให้ก ระทาเนื่องมาจากการกระทา
นั้นๆจะทาให้คนได้รับความพอใจ อารมณ์จึงกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
๑. ทฤษฎีลาดับความต้องการของ Maslow (Maslow’s hierarchy of needs) เป็น
ทฤษฎีการจูงใจของมนุษย์ ซึ่งเสนอโดย Maslow ได้จัดลาดับความต้องการของมนุษย์จากขั้นต่าถึงขั้น
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สูงสุดรวม ๕ ระดับ ได้แก่
๑.๑ ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) ซึ่งเป็นความต้องการขั้นต่า
เพื่อการอยู่รอดของบุคคล เช่น ความต้องการเรื่องอาหาร น้า ออกซิเจน เป็นต้น มีปัจจัยขององค์การ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการระดับนี้ก็คือ การให้เงินเดื อนขั้นต่าสุดที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
รวมทั้งเงื่อนไขของการทางานทีเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนักงาน
๑.๒ ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety needs) ได้แก่ ความต้องการเรื่อง
ความมั่นคง ความปลอดภัย เสรีภาพที่ปลอดจากการคุมคามใด ๆ เป็นต้น องค์การสามารถสร้าง
เงื่อนไขเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นที่ ๒ นี้ โดยจัดเงื่อนไขที่ปลอดภัยในที่ ทางาน มีความยุติธรรม
สร้างความมั่นคงในงานให้ความสะดวกสบายในการทางาน จัดให้มีระบบประกันสวัสดิการสังคมและ
เงินตอบแทนหลังออกจากงาน มีค่าจ้างตอบแทนที่สูงกว่าเพื่อความอยู่รอดพื้นฐานของการดารงชีวิต
การให้เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสหภาพ เป็นต้น
๑.๓ ความต้องการเป็นสมาชิกของสังคม (Belonging needs) ซึ่งประกอบด้วย
ความต้องการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ต้องการความรัก ความผูกพัน ความเป็นเพื่อนและมิตรภาพ
องค์การสามารถตอบสนองความต้องการระดับนี้ด้วยการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้พบปะสังสรรค์ ทาง
สังคมระหว่างทางาน ซึ่งใช้วิธีนิเทศงานด้วยการแนะนาช่วยเหลือฉันท์มิตร ให้โอกาสสมาชิกได้ ทางาน
แบบทีมและพัฒนาสร้างความเป็นเพื่อนใหม่ขึ้นในที่ทางาน
๑.๔ ความต้องการที่จะได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem needs) เป็นความ
ต้องการระดับที่สี่ ที่เกี่ย วกับ การนั บถือตนเองและการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้ อื่นเป็นความ
ต้องการความสาเร็จ ความมีเกียรติศักดิ์ศรี ความยอมรับในความมีชื่อเสียง เป็นต้น องค์การสามารถ
ทากิจกรรมได้หลายอย่างที่แสดงการตอบสนองความต้องการระดับนี้ เช่น การจัดงานเลี้ยงเป็นรางวัล
ฉลองความส าเร็ จ ครั้ ง ส าคัญ การให้ เ งินโบนั ส แม้ เป็ นจานวนเล็ ก น้อยก็ต าม การให้ ก ารยอมรั บ
คาแนะนาเพื่อปรับปรุงงานจากพนักงาน การมอบรางวัลเป็นโล่หรือสิ่งของเพื่อแสดงการให้เกียรติหรือ
ยอมรับการกล่าวยกย่องถึงผลงานดีเด่นของพนักงานในโอกาสต่าง ๆ การประกาศรายชื่อผู้มีผลงาน
ดีเด่นในฐานะเป็น “บุคคลดีเด่นประจาเดือนของบริษัท ” การให้สิทธิพิเศษที่แสดงถึงการได้รับเกียรติ
ยกย่องในความสาเร็จ เป็นต้น
๑.๕ ความต้องการสาเร็จที่ได้ทาดังใจปรารถนา (Self-actualization) เป็นความ
ต้ อ งการขั้ น สู ง สุ ด ของมนุ ษ ย์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง จากความต้ อ งการขั้ น อื่ น ๆ ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ได้ รั บ การ
ตอบสนองอย่างครบถ้วน เป็นความต้องการที่มีคุณค่าสูงสุดของความเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์แห่ง
ตน (Self-Fulfillment) ได้ทาและได้สาเร็จในทุกอย่างที่ตนใฝุฝันและปรารถนาได้ใช้ความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพของตนได้ถึงขีดสูงสุด ดังนั้นบุคลากรที่อยู่ในระดั บนี้จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากร
ทรงคุณค่าสูงสุดขององค์การซึ่งหาได้ยากยิ่ง

๒๓

ความต้องการความสาเร็จในชีวิต
(Needs for self-actualization)
ความต้องการการยกย่อง
(Esteem needs)
ความต้องการความผูกพันหรือการยอมรับ
(Afiliation or acceptance needs)
ความต้องการความมั่นคงหรือความปลอดภัย
(Security or safety needs)
ความต้องการของร่างกาย
(Physiological needs)
ภาพประกอบ ๑ แสดงลาดับขั้นความต้องการของ Maslow (Masslow’s hierarchy of needs)
จากภาพประกอบ ๑ ทฤษฎีของ Maslow ปัจจัยที่เป็นความต้องการระดับล่าง เช่น
ความต้องการทางร่างกายก็ดีหรือด้านความมั่นคงปลอดภัยก็ดี เป็นความต้องการที่มาจากสิ่งจูงใจ
ภายนอก(Extrinsic motivation) ในขณะที่ความต้องการระดับสูง เช่น ความต้องการได้รับการยก
ย่ อ งนั บ ถื อ หรื อ ความต้ อ งการความส าเร็ จ ดั ง ใจปรารถนาก็ ดี มี ลั ก ษณะเป็ น สิ่ ง จู ง ใจจากภายใน
(Intrinsic motivation) Maslow เชื่อว่า มนุษย์จะต้องได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐาน คือความ
ต้องการทางร่างกายจึงจะเกิดแรงจูงใจในระดับสูงขั้นต่อไปคือ ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความ
ต้องการ ทางสังคมตามลาดับ เมื่อไรก็ตามที่ความต้องการเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเป็น
พลังที่ส่งผลกระทบต่อความคิดและพฤติ กรรมของบุคคลนั้น แต่ถ้าความต้องการระดับใดได้รับการ
ตอบสนองแล้ว ความต้องการระดับนั้นจะไม่เป็นแรงจูงใจอีก โดยผู้นั้นจะแสวงหาความต้องการ ระดับ
ที่สูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ยกเว้นความต้องการขั้นสูงสุด คือ ความต้องการความสาเร็จดั งใจปรารถนาที่ยัง
เป็นแรงจูงใจอยู่เสมอแม้ว่าบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นนี้แล้วก็ตาม และผลวิจัยชี้ว่า
มนุษย์แต่ละคน มีระดับความต้องการที่เป็นแรงจูงใจต่างกัน ทั้งนี้มิใช่ทุกคนที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการในระดับสูงจากการทางานอย่างไรก็ตาม จุดอ่อนที่นักวิจัยวิจารณ์มากเกี่ ยวกับทฤษฎีนี้ก็
คือขาดความถูกต้องแน่ น อน เรื่ องความต้องการและการจัดตามลาดับของการเป็นตัว จูงใจ โดย
นักวิจัยระยะหลังพบว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่า แนวคิดของ Maslow ถูกต้องที่ระบุว่าความต้องการ
ของมนุษย์ มีเพียง ๕ ระดับ และเป็นแรงจูงใจที่ต้องเกิดขึ้นตามลาดับขั้นเท่านั้น อย่างไรก็ดีทฤษฎีการ
จูงใจของ Maslow ยังมีประโยชน์และถูกนาไปใช้อย่างกว้างขวางในหลายวงการ
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จากทฤษฎีของ Maslow ปัจจัยที่เป็นความต้องการระดับล่ าง เช่น ความต้องการทาง
ร่างกาย ก็ดี หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยก็ดี เป็นความต้องการที่มาจากสิ่งจูงใจภายนอก (Extrinsic
motivation) ในขณะที่ความต้องการระดับสูง เช่น ความต้องการได้ รับการยกย่องนับถือ หรือความ
ต้องการความสาเร็จดังใจปรารถนาก็ดี มีลักษณะเป็นสิ่งจูงใจจากภายใน (Intrinsic motivation)
Maslow เชื่อว่า มนุษย์จะต้องได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐาน คือความต้องการทางร่างกายก่อนจึงจะ
เกิด แรงจูงใจในระดับสูงขึ้นต่อไป คือด้านความมั่นคงปลอดภัย และความต้องการทางสังคมตามลา
ดับ เมื่อไรก็ตามที่ความต้องการเหล่านี้ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ก็จะเป็นพลังที่ส่ งผลกระทบต่อ
ความคิดและพฤติกรรมของบุคคลนั้น แต่ถ้าความต้องการระดับใดได้รับการตอบสนองแล้วความ
ต้องการระดับนั้นจะไม่เป็นแรงจูงใจอีก โดยผู้นั้นจะแสวงหาความต้องการระดับที่สูงขึ้นต่อไป ทั้งนี้
ยกเว้นความต้องการขั้นสูงสุด คือ ความต้องการความสาเร็จดังใจปรารถนา ที่ยังเป็นแรงจูงใจอยู่เสมอ
แม้ว่าบุคคลจะได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นนี้แล้วก็ตาม และผลวิจัยชี้ว่ามนุษย์แต่ละคนมี
ระดับ ความต้องการที่เป็ น แรงจู งใจต่างกัน ทั้ง นี้มิใช่ทุกคนที่ส ามารถตอบสนองความต้องการใน
ระดับสูงจากการทางาน
ทฤษฎี ERG ของ Alderfer (Alderfer’s ERG theory)
Alderfer (๑๙๖๙) เสนอทฤษฎีการจูงใจที่เกี่ยวกับความต้องการเรียกว่า ERG ซึ่งคล้ายกับ
ทฤษฎีของ Maslow แต่จัดระดับความต้องการใหม่ให้เหลือเพียง ๓ ระดับ ซึ่งแทนด้วยอักษรย่อดังนี้
๒.๑ ความต้องการเพื่อการคงอยู่ (E = Existence needs) ซึ่งเป็นความต้องการการ
ตอบสนองด้วยปัจจัยทางวัตถุ จึงมีความคล้ายกับความต้องการระดับที่ ๑ และ ๒ ของ Maslow ที่
เป็นความต้องการทางร่างกายกับความต้องการความมั่นคงปลอดภัยซึ่งการต้องตอบสนองด้วยเงื่อนไข
ที่เป็นวัตถุ เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เงินค่าจ้าง และความปลอดภัยในการทางาน
๒.๒ ความต้องการด้านความสัมพันธ์ (R = Relatedness needs) ซึ่งเป็นความต้องการที่
สามารถตอบสนองได้ด้วยการสื่อสารอย่างเปิดเผย และการได้แลกเปลี่ยนความคิดและความรู้สึกกับ
สมาชิกคนอื่นในองค์การจึงเป็นระดับความต้องการที่ใกล้เคียงกับความต้องการเป็นสมาชิกของสังคม
และบางส่วนของขั้นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือตามทฤษฎีของ Maslow แต่ Alderfer เน้น
การตอบสนองความต้องการด้านความสัมพันธ์ด้วยการปฏิสัมพันธ์อย่างเปิดเผยถูกต้องและซื่อสัตย์ต่อ
กันมากกว่าดูที่ความถูกใจซึ่งให้ความสาคัญน้อยกว่า
๒.๓ ความต้องการด้านความงอกงาม (G = Growth needs) เป็นความต้องการส่วนบุคคล
ในการได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะของตนเพื่อทางานอย่างเต็มศั กยภาพที่มีอยู่รวมทั้ง ได้มี
โอกาสใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างเต็มที่ ความต้องการด้านความงอกงามตาม
ทฤษฎีนี้จึงสอดคล้องกับทฤษฎีของ Maslow ในประเด็นที่เกี่ยวกับความต้องการความสาเร็จดังใจ
ปรารถนากั บ บางส่ ว นของความต้ อ งการได้ รั บ การยกย่ อ งนั บ ถื อ ในแง่ ก ารได้ รั บ ความส าเร็ จ
(Achievement) และได้รับผิดชอบ (Responsibility)
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ภาพประกอบ ๒ แสดงเปรียบเทียบทฤษฎีความต้องการของ Maslow กับทฤษฎี ERG ของ Alderfer
(Greenberg & Baron, ๑๙๙๗)
จากภาพประภาพประกอบ ๒ จะเห็ นว่าระบบการจาแนกประเภทความต้องการของ
Alderfer ไม่ต่างไปจากของ Maslow มากนัก นอกจากนี้ Alderfer ยังเห็นพ้องกับ Maslow ที่ว่าเมื่อ
ความต้องการระดับล่างได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการในระดับสูงจะเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ
เมื่อความต้องการเพื่อการคงอยู่ได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการด้านความสัมพันธ์จะทวีความ
เข้ ม ข้ น มากขึ้ น โดย Alderfer อธิ บ ายกรณี เ ช่ น นี้ ว่ า ยิ่ ง ความต้ อ งการที่ เ ป็ น รู ป ธรรมได้ รั บ การ
ตอบสนองมากขึ้นเพียงไรพลังทั้งหลายจะพุ่งเปูาไปที่การให้ได้รับการตอบสนองความต้องการที่เป็น
นามธรรมมากขึ้นเพียงนั้น และประการสุดท้าย Alderfer เห็นด้วยกับ Maslow ว่าความต้องการที่
เป็นนามธรรมสูงคือ ความต้องการด้านความงอกงาม ซึ่งแม้จะได้รับการตอบสนองแล้วก็ตาม แต่ยัง
เป็นแรงจูงใจที่ต้องการอีกต่อไปไม่จบสิ้น
จากทฤษฎี ERG ข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความต้องการระดั บล่างสุดคือ ความต้องการเพื่อ
การคงอยู่เป็นสิ่งจูงใจภายนอก ส่วนความต้องการระดับสูงกว่า คือความต้องการด้านความสัมพันธ์
และความต้องการด้านความงอกงาม ถือเป็นสิ่งจูงใจภายใน ทั้งนี้ Alderfer เชื่อว่าความต้องการทั้ง
สามระดับดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันก็ได้ ด้วยเหตุนี้การให้บุคคลตอบสนองความต้องการด้าน
ความงอกงามด้วย การกระตุ้น หรือมอบหมายงานที่ท้าทายให้ทานั้น เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ แม้ว่าบุคคล
ผู้นั้นยังมิได้รับการตอบสนองความต้องการเพื่อการคงอยู่ก็ตาม ในทานองเดียวกัน บางครั้งปัจจัยจูงใจ
ภายนอกสามารถที่จะทดแทนปัจจัยจูงใจภายในได้
๒.๓.๓ การวัดความพึงพอใจ
ภณิดา ชัยปัญญา ( ๒๕๔๑ : ๑๑ ) ได้กล่าวไว้ว่า การวัดความพึงพอใจนั้น สามารถทา
ได้หลายวิธีดังต่อไปนี้
๑. การใช้ แ บบสอบถาม โดยผู้ อ อกแบบสอบถาม ต้อ งการทราบความคิ ดเห็ น ซึ่ ง
สามารถกระทาได้ในลักษณะกาหนดคาตอบให้เลือก หรือตอบคาถามอิสระ คาถามดังกล่าว อาจถาม
ความพอใจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ตอบทุกคนมาเป็นแบบแผนเดียวกัน มักใช้ในกรณีที่ต้องการข้อมูล
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กลุ่มตัวอย่างมาก ๆ วิธีนี้นับเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถาม
จะใช้ม าตรวั ดทัศ นคติ ซึ่ง ที่นิ ย มใช้ใ นปั จจุบั นวิ ธีห นึ่ง คือ มาตราส่ ว นแบบลิ เคิ ร์ท ประกอบด้ว ย
ข้อ ความที่ แสดงถึง ทั ศนคติ ของบุ ค คลที่ มีต่ อสิ่ งเร้ าอย่า งใดอย่ างหนึ่ง ที่มี คาตอบที่แ สดงถึง ระดั บ
ความรู้สึก ๕ คาตอบ เช่น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๒. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีการที่ผู้วิจัยจะต้องออกไปสอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการ
เตรียมแผนงานล่วงหน้า เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด
๓. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปู าหมาย
ไม่ว่าจะแสงดออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนี้ต้องอาศัยการกระทาอย่างจริงจัง และสังเกตอย่าง
มีระเบียบแบบแผน วิธีนี้เป็นวิธีการศึกษาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน
จากการศึกษาการวัดความพึงพอใจ สรุปได้ว่าการวัดความพึงพอใจเป็นการบอกถึง
ความชอบของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถวัดได้หลายวิธี การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็น การใช้แบบสารวจความรู้สึก
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พรวิภา ตั้งฐิ่นฐาน (๒๕๕๖) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการงาน
ทะเบียนราษฎรเทศบาล ตาบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ศึกษาภายใต้องค์ประกอบของเนื้อหา ๔
ด้าน คือ ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการด้านอาคารสถานที่และ
ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี โดยศึกษาจากการแจกแบบสอบถามกับผู้รับบริการต่องานทะเบียน
ราษฎร เทศบาลตาบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จานวน ๓๕ คน ผลการศึกษาพบว่า ด้านขั้นตอน
และระยะเวลาการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่องานทะเบียนราษฎร
เทศบาลตาบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ โดยร่วมอยู่ใน
ระดั บ มาก เมื่อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อพบว่า ข้อที่ มีระดับความพึงพอใจมากอันดั บที่ห นึ่ง คือ การ
ให้บริการมีความโปร่งใส ยุติธรรม อันดับรองลงมา คือ ขั้นตอนการให้บริการไม่ซั บซ้อน ยุงยาก และมี
ความคล่องตัว มีความรวดเร็วในการให้บริการ เท่ากับมีความชัดเจน ชี้แจง และแนะนาขั้นตอนในการ
ให้บริการ ได้รับการบริการ ด้วยความถูกต้องสมบูรณ์ไม่ผิ ดพลาด มีการจัดลาดับการเข้ารับบริการ
เหมาะสมต่อผู้ใช้บริการมีการประกาศกาหนดขั้นตอนและเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน และข้อที่ มี
ระดั บ ความพึง พอใจอัน ดั บ สุ ดท้ าย คือ เอกสาร แบบฟอร์ ม หรื อคาร้อ ง มีความเข้ าใจง่า ย ด้า น
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการต่องานทะเบียนราษฎร เทศบาล
ตาบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความ พึงพอใจมากอันดับที่หนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่รับสินบน ไม่เรียกร้อง อันดับรองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเป็นธรรม ไม่
เลื อกปฏิบั ติ เจ้ าหน้ าที่เอาใจใส่ ในการให้ บริการ เท่ากับเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถอย่าง
เหมาะสมในการให้บริการ เจ้าหน้าที่มีกิริยาท่าทางที่สุภาพในการให้ขอมูล เจ้าหน้าที่ตอนรับ ด้วย
รอยยิ้ม เป็นมิตร มีอัธยาศัยดี เจ้าหน้าที่แต่งกายอย่างเหมาะสม และข้อที่มีระดับความพึงพอใจอันดับ
สุดท้าย คือ เจ้าหน้าที่มีจานวนเพียงพอต่อการให้บริการ ด้านอาคารสถานที่ พบว่า ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการต่องานทะเบียนราษฎร เทศบาลตาบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านอาคาร
สถานที่โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากอันดับ
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ที่หนึ่ง คือสถานที่ตั้งสานักทะเบียนเทศบาลตาบล สะดวกในการเดินทางมารับบริการ อันดั บรองลงมา
คือ มีการจัดที่นั่งสาหรับผู้มาติดต่อขอรับบริการอย่างเพียงพอ สถานที่สาหรับจอดรถ เพียงพอ การจัด
สถานที่ แ ละอุ ป กรณ์ เ ป็ น ระเบี ย บ สะดวกต่อ การติ ด ต่อ ใช้ บริ ก าร มี ปูา ยข้อ ความบอกจุ ด บริ ก าร
ชื่อพนักงานประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย ความสะอาด บริเวณภายนอก ภายในอาคาร
และข้ อ ที่ มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจอั น ดั บ สุ ด ท้ า ย คื อ มี ก ารจั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวก เช่ น ห้ อ งน้ า
โทรศัพท์สาธารณะเพียงพอ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี พบว่า ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการต่องานทะเบียนราษฎร เทศบาลตาบลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ด้านวัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมาก
อันดับที่หนึ่ง คือด้านวัสดุเครื่องใช้ในสานักงานสะอาดและทันสมัย
อันดับรองลงมาคือ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการให้บริการ มีเครื่องมือ
ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและข้อที่มีระดับความพึงพอใจอันดับสุดท้าย คือ มีเครื่องถ่าย
เอกสารไว้บ ริ การ ปั ญหาและอุ ป สรรค พบว่า เจ้ าหน้ าที่ ให้ บ ริก ารขาดความรู้ และทัก ษะใ นการ
อภิปราย รวมถึงมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มาใช้บริการ
วิชิต ทองนวด (๒๕๕๖) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึง
พอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี และเปรียบเที ยบความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบล
เกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อเปรียบเทียบถึง
ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและอาชีพ พบว่า ประชาชนที่มีเพศ
ต่างกันมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริก ารของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน มีความพึ ง
พอใจต่อคุณภาพการให้ บริ การของเทศบาลตาบลเกาะขวาง อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
แตกต่างกัน
ชวิ น โรจน์ น้ อ ยเจริ ญ (๒๕๕๗) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ ง ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นงานทะเบี ย นราษฎร เทศบาลต าบลปลายบาง อ าเภอบางกรวย จั ง หวั ด นนทบุ รี
ทาการศึกษากับประชาชนที่มาใช้ทะเบียนราษฎร์ เทศบาลตาบลปลายบาง อาเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี จานวน ๑๕๐ คน โดยศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการในด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านอาคาร
สถานที่ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการมีความพึงพอใจรวมทุก
ด้านโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้า นขั้นตอนกระบวนการการ
ให้บริการ รองลงมาคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยี ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
และน้อยที่สุด คือ ด้านอาคารสถานที่สาหรับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการให้บริการงานทะเบียน
ราษฎร์ คือ จานวนพนักงานที่ให้บริการมีไม่เพียงพอและขั้นตอนการให้บริการมีความยุ่งยาก
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อมรารั ตน์ บุ ญภา (๒๕๕๗) ได้ ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่ อคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีมีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่ง หางแมว
จังหวัดจันทบุรี และเพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ ของ
เทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพ กลุ่มตัว อย่างจานวน ๓๘๕ ตัวอย่าง ทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้ว ยสถิติ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน ด้วยสถิติ t-test, One-way ANOVA และทา
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference test) ผลการศึกษา
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลพวา อาเภอแก่งหางแมว จังหวัด
จันทบุรี พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ ภาพรวมในระดับมากที่สุด โดยด้านความ
เป็ น รู ป ธรรมของการบริ การ มีร ะดับความพึงพอใจเป็นอันดับแรก พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุ ด
รองลงมาด้านการตอบสนองต่อผู้รับบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความน่าเชื่อถือ
ไว้ใจในการบริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความเห็นอกเห็นใจผู้รับบริการ พึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้ายด้านการให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ณัฐธัญ เปูาบุญปรุง (๒๕๕๘) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการ
ให้ บ ริ ก ารงานทะเบี ย นราษฎรของสานั ก ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น เทศบาลเมื อ งบ้ า นบึ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้ บริการของสานักทะเบียน
ท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการของสานัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จานวน ๓๒๐ ราย โดยมีค่าความเชื่อมันของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ
๐.๙๘๙ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนผู้ เข้ามารับบริการงานทะเบียนราษฎร ส านัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เก็บข้อมูลในช่วงระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ความถี่ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ ๓๑ - ๔๐ ปี มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑๐,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ บาท มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่
นิยมมาใช้บริการทาบัตรประจาตัวประชาชน ส่วนความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริ การงานทะเบี ยน
ราษฎรของสานักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ในภาพรวม อยู่ ในระดับมาก
พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับที่ ๑ รองลงมาคือ ด้านการ
ให้บริการอย่าง รวดเร็ว ทันเวลา ด้านการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ด้านการให้บริการอย่างเพียงพอ
และด้านการให้บริการอย่างก้าวหน้า แนวทางการพัฒนาการบริ การงานทะเบียนราษฎรของสานัก
ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือ ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการ และการจัดการปัญหาการ
ร้องเรียนต่าง ๆ

๒๙

๒.๕ กรอบแนวคิดการดาเนินงาน
ผู้วิจัยได้กาหนดแนวคิดในการดาเนินงานความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
- เพศ
- อายุ
- อาชีพ
- ศาสนา
- การศึกษา
- ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
- รายได้

ตัวแปรตาม
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- การอานวยความเป็นธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
- การสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
- การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
- การประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
- การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

ภาพประกอบ ๓ แสดงกรอบแนวคิดการดาเนินงานความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

บทที่ ๓
ระเบียบวิธีวิจัย
การส ารวจระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนในพื้ น ที่ ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ต่ อ
การปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้กาหนดระเบียบวิธีวิจัยไว้ ตาม
หัวข้อ ดังนี้
๓.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
๓.๑.๑ ประชากร
ประชากรในเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษาและ
อาชีพ จานวน ๑,๔๘๔,๓๔๓ คน อ้างอิงจากระบบสถิติทางการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ข้อมูล
ณ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๑.๒ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ ข้อมูลในการประเมิน เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานในพื้นที่ใน
๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมจานวน ๓,๓๐๐ คน แยกเป็น
๓๓ อาเภอๆละ ๑๐๐ กลุ่มตัวอย่าง
๓.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnarire) มีรูปแบบ
ดังนี้
๓.๒.๑ แบบสอบถามปลายปิด (Closed Form) มีลักษณะเหมือนข้อสอบ มีข้อความซึ่งเป็น
คาถาม และมีคาตอบที่กาหนดไว้เรียบร้อยแล้วให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบข้อใดข้อหนึ่ง ที่ตรง
ตามที่เป็นจริงเกี่ยวกับผู้ตอบจานวนตัวเลือกที่ให้เลือกตอบมีหลายลักษณะคือ
๓.๒.๑.๑ แบบสารวจรายการ (Check list) เป็นแบบสอบถามที่มีตัวเลือกให้ตอบ
เช่นเพศ
ชาย
หญิง
๓.๒.๑.๒ แบบสอบถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) โดยจะมีเกณฑ์ในการวัด
เช่น ความเชื่อมันต่อภาครัฐในการที่มุ่งมั่นจะเสริมสร้างให้เกิดสันติ สุขอย่างแท้จริง ระดับคะแนนให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบตามช่องที่เหมาะสม
๓.๒.๒ โครงสร้างของแบบสอบถาม
ส่วนที่ ๑ เป็นคาชี้แจงของแบบสอบถาม เป็นการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการต้องการ
ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยผู้วิจัยได้ชี้แจงให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจว่าต้องการข้อมูลไปทาอะไร
คาตอบนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง มีความสาคัญแก่ผู้วิจัยอย่างไร
ส่ว นที่ ๒ เป็นข้อมูล ทั่ว ไปเกี่ยวกั บผู้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นตัวแปรอิสระที่จ ะ
ศึกษาเช่น เพศ อายุ อาชีพ เป็นต้น

๓๑

ส่วนที่ ๓ เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือเรื่องที่ศึกษา ซึ่งก็คือตัวแปรตามที่ต้องการ
ศึกษาซึ่งจะมีเป็นคาถามแบบปลายปิด โดยจะถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต)
๓.๒.๓ ขั้นตอนในการเตรียมแบบสอบถาม ดังนี้
- ที่ปรึกษาประชุมชี้แจงร่วมกัน ศอ.บต.ทาความเข้าใจกรอบแนวทางการสารวจความคิดเห็น
- กาหนดขอบเขตการศึกษาครอบคลุม ทั้ง ๗ ประเด็น
- กาหนดประชากรและกรอบวิธีการศึกษาวิจัย
- สร้างเครื่องมือ ทดลองเครื่องมือ พร้อมทั้งอบรมเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูล
- วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานการประเมิน
- จัดทารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
๓.๒.๔ นาแบบสอบถามที่ได้ไปทดลงใช้ (Tryout) ซึ่งในที่นี้ได้ทาการทดสอบกับประชาชน
ในเขตพื้ น ที่ ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ จ านวน ๒๐๐ คน โดยผู้ วิ จั ย เลื อ กท าการทดสอบ
แบบสอบถามกับประชาชนจังหวัดนราธิวาส ๘๐ คน จังหวัดปัตตานี ๘๐ คน และจังหวัดยะลา ๔๐
คน เพื่อนาไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟุาของครอบบัค (Crohbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่น ๐.๘๑
ตาราง ๙ แสดงผลการทดลองใช้เครื่องมือ (Tryout) เพื่อหาความเชื่อมั่น
ประเด็น / ข้อคาถาม
๑. ประเด็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. ประเด็นอานวยความเป็นธรรมและการเยียวยา
๓. ประเด็นสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
๔. ประเด็นการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
๕. ประเด็นพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
๖. ประเด็นเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการคลับเคลื่อนนโยบาย
๗. ประเด็นแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ
รวม

ค่าความเชื่อมั่น
.๙๔
.๙๓
.๙๑
.๙๖
.๙๕
.๙๔
.๙๒
.๙๔

๓.๓ การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้ข้อมูลจากการแจกแบบถามสอบแล้ว จากนั้นก็เป็นขั้นตอนจัดกระทาและวิเคราะห์
ข้อมูลซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
๓.๓.๑ ตรวจสอบแบบสอบถามว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง
๓.๓.๒ นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาแปลงค่า แล้วบันทึกในตารางบันทึกข้อมูล (Coding
Table)

๓๒

๓.๓.๓ นาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่า
ทางสถิติต่าง ๆ ได้แก่
- ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ยเลขาคณิต
- ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวัดการกระจายของข้อมูล
- ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
๓.๓.๔ ทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยใช้สถิติต่างๆ
๓.๓.๕ การวัดระดับตัวแปรโดยใช้วิธี Rating Scale ซึ่งวัดค่าโดยให้คะแนนประเมินดังนี้
มากที่สุด (๙-๑๐)
๘๑ คะแนนขึ้นไป
มาก (๗-๘)
๖๑-๘๐ คะแนน
ปานกลาง (๕-๖)
๔๑-๖๐ คะแนน
น้อย (๓-๔)
๒๑-๔๐ คะแนน
น้อยที่สุด (๑-๒)
๐-๒๐ คะแนน
๓.๓.๖ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
สถิติพรรณนา หรือสถิติภาคบรรยาย(Descriptive Statistic) ซึ่งเป็นการอธิบายให้
เห็นคุณลักษณะต่างๆ ของตัวแปรอิสระ
ร้อยละ (Percentage) ใช้สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าแต่ละข้อนั้นมีจานวน
มากน้อยเพียงใด เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ=

ค่าความถี่ของรายการนั้น
ความถี่ของรายการทั้งหมด

× ๑๐๐

การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measure of Central Tendeneny) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
เลขคณิตหรือมัชฌิมเลขคริต (Arithmetic Mean) (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, ๒๕๓๖ :๕๙)
̅=
เมื่อ

̅ แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จานวนข้อมูล

๓๓

การวัดการกระจายได้แก่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สาหรับ
วัดการกระจายของข้อมูล คานวณได้จากสูตร (ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสร็ฐ,มปป)
๒)

√ (

S.D =
เมื่อ

S.D
∑X
N

(

(

๒)

๑)

แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทนผลรวมของข้อมูล
แทน จานวนตัวอย่าง

บทที่ ๔
ผลการสารวจ
ผลส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชน เรื่ อง ความพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของศู น ย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ได้นาเสนอเป็น ๒ ส่วน
ดังนี้
ส่วนที่ ๑ แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ ๒ แสดงค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมทุกประเด็น
ส่วนที่ ๓ แสดงค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แยกเป็นแต่ละประเด็น
ส่วนที่ ๔ แสดงข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้แยกเป็นแต่ละประเด็น
ส่วนที่ ๑ แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป
ตาราง ๑๐ แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป
รายการ

จานวน(คน)

ร้อยละ

๑,๒๖๙
๒,๐๓๑
๓,๓๐๐

๓๘.๕
๖๑.๕
๑๐๐.๐

๑๖๗
๖๑๙
๑,๔๐๐
๕๖
๑๘๖
๔๓
๓๖๖
๔๖๓
๓,๓๐๐

๕.๑
๑๘.๘
๔๒.๔
๑.๗
๕.๖
๑.๓
๑๑.๑
๑๔.๐
๑๐๐.๐

๑. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
๓. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ค่าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
พนักงานบริษัท
พนักงานภาครัฐ
ข้าราชการ
ว่างงาน/พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ
อื่นๆ
รวม

๓๕

ตาราง ๑๐ แสดงจานวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไป (ต่อ)
รายการ

จานวน(คน)

ร้อยละ

รวม

๒,๗๘๐
๕๑๖
๔
๓,๓๐๐

๘๔.๒
๑๕.๖
๐.๑
๑๐๐

๑๔๘
๗๘๑
๕๒๖
๗๒๐
๒๙๗
๗๓๑
๘
๘๙
๓,๓๐๐

๔.๕
๒๓.๗
๑๕.๙
๒๑.๘
๙.๐
๒๒.๒
๐.๒
๒.๗
๑๐๐.๐

๔. ศาสนา
อิสลาม
พุทธ
คริสต์
๕. การศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
รวม

จากตาราง ๑๐ พบว่า ประชาชนที่ตอบแบบสารวจร้อยละ ๓๘.๕ เป็นชาย ร้อยละ ๖๑.๕
เป็นหญิง ร้อยละ ๔๒.๔ ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ ประกอบอาชีพค่าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ๑๘.๘
และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ ๑๔.๐ ร้อยละ ๘๔.๒ นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๑๕.๖ นับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ ๒๓.๗ การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๒๒.๒ การศึกษาระดับปริญญาตรี และ
ร้อยละ ๒๑.๘ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

๓๖

ส่วนที่ ๒ แสดงค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมทุก
ประเด็น
ตาราง ๑๑ แสดงค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมทุกประเด็น
ประเด็น / ข้อคาถาม

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
(ร้อยละ) มาตรฐาน
๑. การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘๔.๖๕
๖.๒๑
๒. การอานวยความเป็นธรรมและการเยียวยา
๘๕.๑๓
๓.๘๖
๓. การสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
๘๖.๑๘
๓.๘๖
๔. การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๘๕.๓๙
๖.๒๙
๕. การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิต ๘๓.๗๘
๕.๒๕
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
๘๔.๗๓
๔.๙๔
๗. การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๘๖.๐๐
๔.๕๘
รวม
๘๕.๑๒
๕.๐๐

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง ๑๑ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการ
บริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ใ นภาพรวมทุ ก ประเด็ น โดยเฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๘๕.๑๒ ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ ๕.๐๐ โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดใน ๓ ลาดับแรก คือ ประเด็น : การสร้างความเข้าใจทั้งในและ
ต่างประเทศ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๑๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๓.๘๖ รองลงมา คือ ประเด็น :
การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ค่าเฉลี่ยร้อยละ๘๖.๐๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ๔.๕๘ และประเด็ น : การศึกษา ศาสนา และวัฒ นธรรม ค่าเฉลี่ ยร้อยละ ๘๕.๓๙ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๖.๒๙ ตามลาดับ โดยทุกประเด็นความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

๓๗

ส่วนที่ ๓ แสดงค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตาราง ๑๒ แสดงค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อประเด็นความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความพึง
(ร้อยละ) มาตรฐาน
พอใจ
๑. ระบบรักษาความปลอดภัยและความเข้มแข็งระดับ ๘๔.๖๘
๖.๔๗
มากที่สดุ
ตาบล (ตาบลสันติธรรม)
๒. คุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน (โครงการ ๘๔.๕๘
๘.๔๕
มากที่สดุ
พนม.)
๓. ผลการปฏิบัติงานของสมาชิกไทยอาสาปูองกันชาติ ๘๕.๐๘
๗.๐๑
มากที่สดุ
(ทส.ปช.)
๔. ประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ๘๔.๔๙
๘.๗๐
มากที่สดุ
พร้อมอุปกรณ์ และการเชื่อมโยงสัญญาน
๕. ประสิทธิภาพระบบไฟส่องสว่าง (ไฮเมท) เพื่อความ ๘๔.๑๘
๘.๐๒
มากที่สดุ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๖.การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ๘๔.๐๗
๘.๒๓
มากที่สดุ
รวม
๘๔.๖๕
๗.๘๑
มากที่สดุ
ประเด็น / ข้อคาถาม

จากตาราง ๑๒ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อประเด็นความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินในภาพรวมโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๖๕ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๗.๘๑ โดยความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดใน ๓
ลาดับแรก คือ ผลการปฏิบัติงานของสมาชิกไทยอาสาปูองกันชาติ (ทส.ปช.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๐๘
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๗.๐๑ รองลงมา คือ ระบบรักษาความปลอดภัยและความเข้มแข็ง
ระดับตาบล (ตาบลสันติธรรม) ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๖๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๖.๔๗ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้าน (โครงการ พนม.) ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๕๘ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ ๘.๔๕ ตามลาดับ โดยทุกข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

๓๘

ตาราง ๑๓ แสดงค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อประเด็นอานวยความ
เป็นธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
(ร้อยละ) มาตรฐาน
พึงพอใจ
๑. ประสิทธิภาพของระบบการคุ้มครองสิ ทธิเสรีภ าพ ๘๔.๙๐
๕.๔๑
มากที่สุด
และอานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน
๒. ผลการช่ว ยเหลื อเยี ย วยาผู้ ได้รับ ผลกระทบสื บ ๘๕.๓๐
๕.๗๕
มากที่สุด
เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
๓. ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มร่วมสร้างสันติสุขในระดับ ๘๔.๘๔
๖.๓๘
มากที่สุด
อาเภอ
รวม
๘๕.๑๓
๕.๘๕
มากที่สุด
ประเด็น / ข้อคาถาม

จากตาราง ๑๓ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อประเด็นอานวยความเป็นธรรมและการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ในภาพรวมโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๑๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๕.๘๕
โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุดใน ๓ ลาดับแรกคือ ผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในพื้ น ที่ ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๘๕.๓๐ ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ ๕.๗๕ รองลงมา คื อ
ประสิทธิภาพของระบบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๘๔.๙๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๕.๔๑ และผลการปฏิบัติงานของกลุ่มร่วมสร้างสันติ
สุขในระดับอาเภอค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๘๔ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๖.๓๘ ตามลาดับโดยทุก
ข้อความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ตาราง ๑๔ แสดงค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อประเด็นงานสร้าง
ความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
(ร้อยละ) มาตรฐาน พึงพอใจ
๑. การสร้างความเข้าใจต่อนโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
๘๖.๔๐
๖.๓๗
มากที่สุด
๒. การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ ๘๖.๔๔
๖.๙๘
มากที่สุด
ดีในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
๓. การเสริ มสร้ างความเข้ าใจและส่ งเสริ มการศึ กษาใน ๘๕.๖๒
๕.๐๕
มากที่สุด
สถานศึกษาเปูาหมาย
๔. การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับต่างประเทศ ๘๖.๓๐
๗.๐๐
มากที่สุด
ประเทศเพื่อนบ้านและโลกมุสลิม
รวม
๘๖.๑๘
๖.๓๕
มากที่สุด
ประเด็น / ข้อคาถาม

๓๙

จากตาราง ๑๔ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อประเด็นต่อประเด็นงานสร้างความเข้าใจ
ทั้งในและต่างประเทศในภาพรวมโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๑๘ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๖.๓๕
โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุด คือ การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๔๔ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๖.๙๘ รองลงมา คือ การสร้างความเข้าใจต่อ
นโยบายการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๔๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๖.๓๗ และ
การเสริ ม สร้ า งความสั มพั น ธ์แ ละความเข้ า ใจกั บต่ างประเทศ ประเทศเพื่ อนบ้ านและโลกมุส ลิ ม
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๒๙ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๗.๐๐ ตามลาดับ โดยทุกข้อความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด
ตาราง ๑๕ แสดงค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อประเด็นการศึกษา
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
(ร้อยละ) มาตรฐาน
พึงพอใจ
๑. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๘๕.๓๗
๙.๐๙
มากที่สุด
๒. การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมและทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ ๘๔.๘๖
๑๐.๖๙
มากที่สุด
เยาวชน
๓. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา
๘๓.๖๗
๑๒.๖๕
มากที่สุด
๔. การส่ ง เสริ ม คนดี มี คุ ณ ธรรมในพื้ น ที่ ไปประกอบพิ ธี ๘๕.๓๘
๙.๖๕
มากที่สุด
ฮัจญ์ ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังวชนียสถาน
๕. การสนับสนุนงบอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลาม
๘๗.๗๐
๖.๑๖
มากที่สุด
รวม
๘๕.๓๙
๙.๖๕
มากที่สุด
ประเด็น / ข้อคาถาม

จากตาราง ๑๕ พบว่ า ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ ประเด็ น การศึ ก ษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๓๙ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๙.๖๕ โดย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
สูงสุดใน ๓ ลาดับแรก คือ การสนับสนุนงบอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลาม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๗๐
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๖.๑๖ รองลงมา คือ การส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในพื้นที่ไปประกอบพิธี
ฮัจญ์ ปฏิบัติธรรมและศึกษาแหล่งสังวชนียสถานค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๓๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่า
๙.๖๕ และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ค่าเฉลี่ ยร้อยละ ๘๕.๓๗ ส่ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๙.๐๙ ตามลาดับ โดยทุกข้อความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

๔๐

ตาราง ๑๖ แสดงค่าเฉลี่ย , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อประเด็นการพัฒนา
ตามศักยภาพของพื้นที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
(ร้อยละ) มาตรฐาน
๑. ผลการพั ฒ นาศั ก ยภาพพื้ น ที่ แ ละพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ๘๔.๒๔
๖.๙๙
ประชาชน
๒. ผลการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการค้าและการ ๘๔.๑๔
๗.๘๙.
ลงทุน
๓. ประสิ ท ธิ ภ าพการขยายผลการพั ฒ นาตามแนวทาง ๘๓.๙๖
๙.๑๑
พระราชดาริ และตามรอยพระยุคบาท
๔. ระบบการพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสและสาธารณสุขเชิงรุก
๘๓.๔๙
๙.๕๔
๕. การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติบู ๘๓.๓๕
๑๐.๔๕
โด-สุไหงปาดี
๖. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ผ่านการ ๘๒.๘๕
๑๐.๘๑
บาบัดยาเสพติด
๗. การส่งเสริมและพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่
๘๓.๐๗
๑๐.๖๙
๘. การส่งเสริมการผลิตและธุรกิจฮาลาล
๘๓.๕๔
๑๐.๐๗
๙. การชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัย
๘๓.๘๐
๙.๗๕
๑๐. ประสิทธิภาพตู้กรองน้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่ต่า ๘๓.๘๗
๙.๖๘
กว่า ๔,๐๐๐ ลิตรต่อวัน
๑๑. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและการ ๘๕.๐๙
๖.๔๗
ท่องเที่ยว
รวม
๘๓.๗๘
๙.๒๒
ประเด็น / ข้อคาถาม

ระดับความ
พึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง ๑๖ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อประเด็นการพัฒนาตามศักยภาพของ
พื้น ที่และพัฒ นาคุ ณภาพชีวิตประชาชนในภาพรวมโดยเฉลี่ ยร้อยละ ๘๓.๗๘ และส่ ว นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ ๙.๒๒ โดยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดใน ๓ ลาดับแรก คือระบบการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและ
การท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๐๙ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๖.๔๗ รองลงมา คือ ผลการ
พัฒ นาศั กยภาพพื้น ที่ แ ละพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต ประชาชนค่ าเฉลี่ ย ร้อ ยละ ๘๔.๒๔ ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ ากั บ ๖.๙๙ และผลการส่ งเสริ มการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ฐานรากการค้ าและการลงทุ น
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๑๔ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๗.๘๙ ตามลาดับ โดยทุกข้อความพึ งพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด

๔๑

ตาราง ๑๗ แสดงค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อประเด็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพภาครัฐและการคลับเคลื่อนนโยบาย
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
(ร้อยละ) มาตรฐาน
๑. การนาแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติได้จริง
๘๔.๕๓
๖.๓๗
๒. ศั ก ยภาพของเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ และบุ ค ลากรที่ ๘๔.๙๓
๕.๘๔
ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
รวม
๘๔.๗๓
๖.๑๑
ประเด็น / ข้อคาถาม

ระดับความพึง
พอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตาราง ๑๗ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ
และการคลับเคลื่อนนโยบายในภาพรวมโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๗๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
๖.๑๑ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจสูงสุด คือศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ๘๔.๙๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๕.๘๔ รองลงมา คือ การนาแผนปฏิบัติการไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๕๓ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๖.๓๗ โดยทุกข้อความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากที่สุด
ตาราง ๑๘ แสดงค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจต่อประเด็น แสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ
ประเด็น / ข้อคาถาม
๑. ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุข
ไปสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม
๒. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน
และภาคประชาชน
รวม

ค่าเฉลี่ย
(ร้อยละ)
๘๕.๗๘

ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
มาตรฐาน
พึงพอใจ
๖.๐๗
มากที่สุด

๘๖.๒๒

๕.๗๓

มากที่สุด

๘๖.๐๐

๕.๙๐

มากที่สุด

จากตาราง ๑๘ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อประเด็นแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแย้งโดยสันติในภาพรวมโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๐๐ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๕.๙๐ ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กร
เอกชน และภาคประชาชน ค่าเฉลี่ยร้อยละ๘๖.๒๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๕.๗๓ ความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายพูดคุยสันติสุขไปสู่การ

๔๒

ปฏิบัติอย่างรูปธรรม ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๗๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๖.๐๗ โดยทุกข้อความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนที่ ๔ แสดงข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ตาราง ๑๙ แสดงตารางข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
ข้อเสนอแนะ
๑. การฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่
๒. ควรส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
๓. การติดตั้งระบบวงจรปิดที่มีคุณภาพ เพื่อใช้สาหรับการปูองกันความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
๔. การมีระบบไฟส่องสว่างข้างทางเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. การเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัย
๖. ควรมี เ จ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ แ ละดู แ ลประชาชนตามปู อ มยามจุ ด ตรวจสม่ าเสมอ
ตลอดเวลา
๗. ส่ ง เสริ ม ด้ า นทุ น ทรั พ ย์ เ พื่ อ การประกอบอาชี พ ของผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ
๘. ระบบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ

จานวน (คน)
๓๕๒
๓๒๖
๒๘๘
๒๓๔
๒๑๒
๑๙๓
๑๗๒
๑๔๒

จากตาราง ๑๙ พบว่า ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มากที่สุดใน ๓ ลาดับแรก คือ การฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ ๓๕๒ คน รองลงมา คือ ควรส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิ จ ๓๒๖ คน และการติ ด ตั้ ง ระบบวงจรปิ ด ที่ มี คุ ณ ภาพ เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ การปู อ งกั น ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๒๘๘ คน ตามลาดับ

บทที่ ๕
สรุปผลการสารวจและข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. การอานวยความเป็นธรรมและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
๓. การสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ
๔. การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๕. การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย
๗. การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
โดยกลุ่มที่ใช้ ศึกษาเป็นประชาชนในพื้นที่ ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี
ยะลา และนราธิวาส ครบคลุมทั้ง ๓๓ อาเภอ จานวน ๓,๓๐๐ คน สาหรับเครื่องมือที่ใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๓๓ ข้อ ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ,ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการสารวจ
ข้อมูลทั่วไปพบว่าประชาชนที่ตอบแบบสารวจประชาชนที่ตอบแบบสารวจร้อยละ ๓๘.๕ เป็น
ชาย ร้อยละ ๖๑.๕ เป็นหญิง ร้อยละ ๔๒.๔ ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ ประกอบอาชีพค่าขาย/
ธุรกิจส่วนตัว ๑๘.๘ และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ ๑๔.๐ ร้อยละ ๘๔.๒ นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๑๕.๖
นับ ถือศาสนาพุทธ ร้ อยละ ๒๓.๗ การศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ ๒๒.๒ การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และร้อยละ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ผลการสารวจ พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมทุกประเด็นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๕.๑๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ ๕.๐๐ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นตามลาดับ เป็นดังนี้
๑. ประเด็ น การสร้ า งความเข้ า ใจทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๘๖.๑๘ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ๓.๘๖ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
๒. ประเด็นการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๐๐ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๔.๕๘ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
๓. ประเด็ น การศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๘๕.๓๙ ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ ๖.๒๙ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
๔. ประเด็ น การอ านวยความเป็ น ธรรมและการเยี ย วยา ค่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๘๕.๑๓ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๓.๘๖ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

๔๔

๕. ประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๔.๗๓
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๔.๙๔ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
๖. ประเด็ น การดู แลความปลอดภัย ในชีวิต และทรัพย์ สิ น ค่ าเฉลี่ ย ร้อยละ ๘๔.๖๕ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๖.๒๑ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
๗. ประเด็น การพัฒ นาศักยภาพของพื้นที่และพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน ๘๓.๗๘
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๕.๒๕ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ด้วยการท่องเที่ยว
๒. ติดตั้งระบบวงจรปิดและไฟส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๓. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและอานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

๔๕
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ภาคผนวก ก
เครื่องมือสาหรับการสารวจ
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เครื่องมือสาหรับการประเมิน
ตั วอย่ างแบบส ารวจความพึ งพอใจต่ อการปฏิ บั ติ งานของศู นย์ อ านวยการบริ หารจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ภาพประกอบที่ ๑ ตัวอย่างแบบสารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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ภาพประกอบที่ ๑ ตัวอย่างแบบสารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต่อ)
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ภาพประกอบที่ ๑ ตัวอย่างแบบสารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต่อ)
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ภาพประกอบที่ ๑ ตัวอย่างแบบสารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต่อ)
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ภาคผนวก ข
การอบรมพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล
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การอบรมพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูล
การอบรมพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอบรมให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะคุรุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ทาหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามภูมิลาเนาคลอบคลุมพื้นที่ ๓๓
อาเภอในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องบรรยาย ๙๐๒
อาคาร ๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจานวน ๓๓ คนดังแสดงในภาพที่ ๑

ภาพที่ประกอบ ๑ แสดงการอบรมพนักงานเก็บรวบรวมข้อมูลตามภูมิลาเนาคลอบคลุมพื้นที่ ๓
อาเภอในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาส

๕๕

ภาคผนวก ค
การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
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การลงพื้นที่เก็บข้อมูล
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการสารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อการปฏิบัติงานของ ศอ.บต. ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ กันยายนดังแสดงใน
ภาพประกอบที่ ๒

ภาพประกอบที่ ๒ แสดงการลงพื้นที่ของพนักงานเก็บข้อมูล
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ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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ภาพประกอบที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๖๐

ภาพประกอบที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๖๑

ภาคผนวก จ
ประวัตินักวิจัย

๖๒

ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน
สถานที่ทางานปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๓
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๕๒
ผลงานวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔
พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.ศ. ๒๕๕๖
พ.ศ. ๒๕๕๙

นายบุญสิทธิ์ ไชยชนะ
รองอธิการบดีฝุายพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาศาสตรมหาบั ณฑิต (การวิจั ยพฤติ กรรมศาสตร์ ประยุ กต์ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ )
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกาลังพลภาค ๔ ส่วน
หน้า (โครงการความร่วมมือส่วนประเมินผลภาค ๔ ส่วนหน้า)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของเทศบาลนครยะลา (โครงการ
ความร่วมมือกับเทศบาลนครยะลา)
การติดตามและประเมินผลโครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ (ทุนสนับสนุนจากสานักส่งเสริม
วิชาการ เขต ๑๒ จังหวัดสงขลา)
การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาปีการศึกษา
๒๕๕๒ (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา)
การประเมิ น โครงการ”การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ภ าษา
ท้องถิ่นและภาษาไทยเป็นสื่อ: กรณีการจัดการศึกษาแบบทวิภาษา
(ภาษาไทย-ภาษามลายูถิ่น) ในเขตพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้”
(โครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล)
การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียน
ของครูโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) จังหวัดยะลา (ทุน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา)
การติดตามประเมินผลโครงการ “สันติธานี ” ในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ (ทุนสนับสนุนจากศูนย์อานวยการบริห ารจังหวัด
ชายแดนใต้)
การวิจัย “เส้นทางสู่นครแห่งนกของจังหวัดยะลา: Yala Bird
City” (ทุนสนับสนุนจากเทศบาลนครยะลา)
หัวหน้าโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๖๓

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

หั ว หน้ า โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ หัวหน้าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparency
Assessment: ITA) จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ หั ว หน้ า โครงการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี (Integrity &
Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๖๐
หัวหน้าโครงการ “ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
บทความและบทความวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙

บทความวิจัยการติดตามและประเมินผลโครงการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้นาเสนอในการ
ประชุมวิชาการการวัดและประเมินผลสัมพันธ์แห่ งประเทศไทย
ครั้งที่ ๑๘ ณ โรงแรมราชศุภนิมิตจังหวัดกาญจนบุรี (๒๗ มกราคม
๒๕๕๓)
บทความ “ทาไมต้องทาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา” เอกสาร
ประชุ ม ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ เ พื่ อ น าเสนอผลงานวิ จั ย ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ ๑ สานักงานบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา (๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓)
บทความวิจัย THE EFFECT OF SELF-ESTEEM AND
COMPETENCY OF CLASSROOM RESEARACH PROMOTION
PROGRAM IN DEVELOPMENT PROCESS OF TEACHER
TRAINEES นาเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ Canada
International Conference on Education (CICE-๒๐๑๐)
Toronto Canada (๒๘ เมษายน ๒๕๕๓)
หัวหน้าโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นจั งหวั ดยะลา Intergrity
&
Trasparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๖๔

งานสอนเเละควบคุม
วิทยานิพนธ์
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗

อาจารย์ พิ เ ศษมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ สงขลาเเละมหาวิ ท ยาลั ย
หาดใหญ่สอนวิชาสถิติ และการวิจัย นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ,
ปริญญาโท,ปริญญาเอก
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๒ อาจารย์ผู้สอนประจาวิชาสถิติ การวิจัยเเละการประเมินผลของ
นัก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ครู ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนประจาวิชาสถิติ การวิจัย และการประเมินผลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ,ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู และ
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สาขาสังศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา สาขา การสอนอิสลามศึกษา สาขาสิ่งเเวดล้อมเพื่อการ
พัฒนา สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาบริหารการศึกษาและสาขา
บริหารธุรกิจ
นอกจากนั้ น ยั งเป็ น ประธานควบคุมวิ ทยานิ พนธ์ใ นระดับบัณ ฑิตศึ กษาประธานการสอบ
วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขา การวิจัยเเละการ
ประเมินผลของมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รวมทั้งการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือการ
วิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นอกจากนั้นยังเป็นประธาน
ควบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประธานการสอบ
วิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การสอนและการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ สาขาการวิจัยเเละการประเมินผลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รวมทั้งการเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือการ
วิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา นอกจากนั้ น ยั ง เป็ น การ
ประเมิ นผลโครงการ สถิ ติและการวิ จัยให้ กั บหน่ว ยงานภาครั ฐ
อาทิ เขตพื้นที่การศึกษาในภาคใต้ตอนล่ าง เทศบาลนครยะลา
สานักวิชาการเขต ๑๒ สงขลา เครื่องข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ภาคเหนือ เป็นต้น

๖๕

ประวัตินักวิจัย
ชื่อ – สกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน

นายฮาซัน ยะเยริ
๑๗ กันยายนพ.ศ. ๒๕๒๙
จังหวัดยะลา
๑๗๑ ถนนยะลา – โกตาตาบลโกตาบารู อาเภอรามัน จังหวัด
ยะลา
ตาแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
สถานที่ทางานปัจจุบัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๑
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารการปกครองท้องถิ่น)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พ.ศ. ๒๕๕๗
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผลงานวิชาการ
งานวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๗
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายของรัฐในเขตจังหวัดสงขลา
พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

