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บทคัดยอ 
วัตถุประสงคของการวิจัย คือ (1) ศึกษาผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ในการแกไข

ปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต (2) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานในการแกไขปญหา

ความไมสงบพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต และ (3) ศึกษาปญหาในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ เจาหนาที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส ประกอบดวย เจาหนาที่พลเรือน จังหวัดละ 2 อําเภอ 252 คน เจาหนาที่

ตํารวจ 397 คน เปนระดับสัญญาบัตร 104 คน และต่ํากวาสัญญาบัตร 293 คน และเจาหนาที่ทหาร 397 คน เปน

ระดับสัญญาบัตร 91 คน และต่ํากวาสัญญาบัตร 306 คน ประชากรตัวอยางทั้งส้ิน 1,046 คน ที่ตอบแบบสอบถาม 

และวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเจาะลึก สนทนากลุม ผูวิจัยใชโปรแกรม LISREL Version 8.72 วิเคราะห

แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง  

ผลการวิเคราะห พบวา (1) ผลการปฏิบัติงานดานการขาวของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ในการแกไข

ปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต อยูในระดับปานกลาง เจาหนาที่รัฐสามารถพบปะ พูดคุย ทํา

ความรูจักกับประชาชนในพื้นที่และประชาชนยินดีใหความรวมมือในการใหขอมูลขาวสารแจงเบาะแสการกอเหตุราย

กับเจาหนาที่รัฐ สวนผลการปฏิบัติงานดานยุทธการ ไดผลดีระดับปานกลาง เจาหนาที่รัฐสามารถพิทักษประชาชนและ

ทรัพยากรในพื้นที่ได ทั้งยังสามารถปองกันเหตุการณตางๆ ไดทันเวลาและชวยยุติเหตุความไมสงบใหลดนอยลงได 

สวนผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน ไดผลดีระดับปานกลาง เจาหนาที่รัฐสามารถปรับเปล่ียนทัศนคติความคิด

เชิงลบของประชาชนในพื้นที่ใหเกิดความเขาใจและสรางความสัมพันธอันดีตอรัฐ จนเกิดความรวมมือระหวาง

ประชาชนในพื้นที่กับภาคสวนตางๆ ได (2) ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ในการ

แกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต คือ ความรวมมือในการปฏิบัติงาน การรับรูเกี่ยวกับ

นโยบาย แผนงาน/ภารกิจและงานมวลชน ทัศนคติตอความเพียงพอดานปจจัยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ความรู

ความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น (ค) ปญหาที่มีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐในการแกไขปญหาความไมสงบ

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น ควรไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ สวัสดิการ ผลตอบแทนตางๆ อยาง

ตอเนื่องสมํ่าเสมอ เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน และควรมีการติดตอประสานงานรวมกัน ในทุกระดับชั้น 

ทุกหนวยงาน เพื่อลดชองวางและเสริมสรางสัมพันธภาพอันดีการวางแผนรวมกันแกปญหาภาคใต 
 

คําสําคัญ : ผลการปฏิบัติงาน  เจาหนาที่พลเรือน  ตํารวจ  ทหาร  ความไมสงบในพืน้ที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต 
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ABSTRACT 
The main objectives of this research are; (1) to study the results of the operations, (2) to 

study the affecting factors to the operations and (3) to study the problems and obstacles to the 

operations. These can be accomplished by performing a quantitative research. The targeted 

populations of this study include the government officials in Yala, Pattani and Narathiwat province. 

These groups of people consist of 252 civilians (administration) from 2 districts of each province, 

397 policemen (104 commissioned officers and 293 non-commissioned officers) and 397 military 

personnel (91 commissioned officers and 306 non-commissioned officers). Hence, there are totally 

of 1,046 persons to complete the survey/ questionnaire. The qualitative research is conducted by 

focus group and in-depth interview, analysis using LISREL Version 8.72 program using Structural 

equation models for latent variable. 

 Two main results are found from the analysis. First for the intelligence operations, it is 

obvious that the government officials are able to meet, exchange and be familiar with the locals. 

People in the area middle cooperate with the officials by providing insurgency information. For the 

operational operations, government officials succeed in protecting the people and their resources 

as well as preventing and decreasing to the intermediate level of incidents occurred. For the civil 

affairs operations, officials are able to change the negative perception of the people in the area. 

This results in a better understanding, establishes positive or a stronger relationship with the 

government and causes the cooperation to the middle level between the locals and local 

government units. Second, affecting factors to the operations considered the independent variable 

that influences the following variable orderly from top to bottom are official’s cooperation to the 

operation, acknowledgement of the policy, plan/ mission, attitude to the efficiency of supporting 

factors to the operation, local cultural knowledge & understanding. 

 In order to resolve insurgency problems in the three southernmost provinces, problems 

that affect the official’s operation shall be supported by an adequate budget, welfare, and 

continuous remuneration in order to motivate and result in better operation efficiency. The 

cooperation in all levels and units shall be established to reduce the gap and establish a good 

relationship in planning to resolve the problems. 
 
Keywords : perform,  Military Police and Civil Authority,  insurgency operations in the 3 provinces of southern Thailand 
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คํานํา 
ปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตเกิดขึ้นมานานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปน

เร่ืองที่มีความละเอียดออน เนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใตเปนพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มีสภาพทั่วไป

แตกตางจากภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และการทหาร (อุปฤทธิ ์
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ศรีจันทร, 2540) ประชาชนในพื้นที่ รอยละ 82 นับถือศาสนาอิสลาม (สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 

2547) มีการใชภาษามลายูทองถิ่นในชีวิตประจําวัน มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ

ของตนเอง เชน เอกลักษณศาสนา ภาษา สําหรับศาสนาอิสลามไดหลอหลอมและกําหนดวิถีชีวิต (way of life) 

ตลอดทั้งรูปแบบแหงพฤติกรรมของมุสลิม (นฐพงศ   เทพจารี, 2534) 

ชวงที่ผานมา การปฏิบัติงานรักษาความสงบของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต ซึ่งมีหนาที่ปองกันและยุติสถานการณความไมสงบ ถูกมองวา ยังไมสามารถปองกันและยุติ

ปญหาเหตุรายตางๆ ใหลดนอยลงได และยังคงสรางปญหาในการรักษาความสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใตใหกับเจาหนาที่รัฐ สาเหตุความขัดแยงเปนปญหาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ จนไมสามารถ

ปฏิบัติงานใหสําเร็จไดนั้น เกิดจาก (1) ความขัดแยงดานความสัมพันธ (2) ความขัดแยงดานขอมูล (3) ความ

ขัดแยงดานผลประโยชน (4) ความขัดแยงดานคานิยม ความคิด ความเชื่อ ความแตกตางในประวัติศาสตร 

วัฒนธรรม ประเพณี และ (5) ความขัดแยงดานโครงสราง ความไมยุติธรรม ความเหลื่อมลํ้า (McCargo, 

2007) 

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต ยังสามารถพัฒนาไดอีก จากสถานการณความรุนแรงยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ผูวิจัย

ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร” นั้น มี

ระบบการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น แมแตความชัดเจนในระดับนโยบาย การแปรนโยบายไปสูระดับปฏิบัติ

ยังคงมีปญหาการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่รัฐในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ตองอาศัย

ความอดทนและตระหนักถึงการใชแนวทางการแกปญหาความไมสงบดวยหลักสันติวิธี เมื่อมีการสับเปล่ียน

หมุนเวียนบุคลากรที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต สงผลใหเกิดความไมตอเนื่องในการปฏิบัติหนาที่ กระทบ

ตอการปฏิบัติงานในพื้นที่ เจาหนาที่รัฐที่ถูกสงลงไปใหมนั้น ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางทาง

ศาสนา วัฒนธรรมทองถิ่น วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ยอมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานในการแกปญหา

ความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตไดเชนกัน (อิมรอน มะลูลีม, 2538) 

สถานการณความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น เปนปญหาสําคัญตอประชาชนใน

พื้นที่ภาคใต รวมท้ังมีผลตอความมั่นคงของประเทศ ผูวิจัยทําการสัมภาษณเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร 

และประชาชนในแตละพื้นที่สําคัญๆ เพื่อศึกษาปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พลเรือน 

ตํารวจ ทหาร ในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อนําปจจัยที่เกี่ยวของมา

สรางกรอบแนวทางการวิจัย โดยกําหนดตัวแปรตางๆ ใหเกิดความเหมาะสมและสอดคลองกันกับการศึกษา

วิจัยชิ้นนี้ เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ไดผลเปนอยางไร และผลการ

ปฏิบัติงานในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต มีผลดีและไมดีอยางไร สืบเนื่อง

จากปจจัยอะไรบางที่ศึกษา 

 

อุปกรณและวิธีการ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ซึ่ง

ปฏิบัติงานในการแกปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต (คือ จังหวัดยะลา ปตตานี และ
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นราธิวาส) จังหวัดละ 2 อําเภอ ประกอบดวย 6 อําเภอที่ตกเปนกลุมตัวอยาง คือ (ก) จังหวัดยะลา ไดแก 

อําเภอเมืองและบันนังสตา (ข) จังหวัดปตตานี ไดแก อําเภอหนองจิกและโคกโพธิ์ และ (ค) จังหวัดนราธิวาส 

ไดแก อําเภอตากใบและอําเภอสุไหงโกลก ประชากรเปนเจาหนาที่พลเรือน จํานวน 252 คน เจาหนาที่ตํารวจ 

จํานวน 397 คน แบงเปนระดับสัญญาบัตร จํานวน 104 คน และต่ํากวาสัญญาบัตร จํานวน 293 คน และ

เจาหนาที่ทหารจํานวน 397 คน แบงเปนระดับชั้นสัญญาบัตร จํานวน 91 คน และต่ํากวาสัญญาบัตร จํานวน 

306 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 1,046 คน เก็บขอมูลระหวางเดือนเมษายน- พฤศจิกายน 2551 

(1) แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ ผูวิจัยสรางและทดสอบแบบสอบถาม เพื่อใชเปนเครื่องมือท่ีใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ซึ่ง

ปฎิบัติงานในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับของ

ผูบริหารหรือระดับผูบังคับบัญชาและระดับผูปฏิบัติการ จํานวนทั้งสิ้น 1,046 คน ผูวิจัยใชโปรแกรม LISREL 

Version 8.72 ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางของเครื่องมือ

วัด และการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง เพื่อตรวจสอบความตรง

ของแบบจําลองสมมติฐานเชิงทฤษฎีกับขอมูลเชิงประจักษ (Kline, 2005; Bollen, 1989) 

(2) แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากการสังเกต และสรางแบบสัมภาษณ

แบบมีโครงสราง เปนกรอบในการสัมภาษณประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลัง ตัวแปรตางๆ ตามกรอบ

แนวคิดในการศึกษาและขอมูลที่เกี่ยวของกับผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก ใชกับผูบังคับบัญชาและจัดทําหัวขอสนทนาสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลการ

สนทนากลุม สําหรับเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อให

ไดขอมูลที่เปนขอเท็จจริงที่สุด (อรุณ รักธรรม และ ณรงค กุลนิเทศ, 2552) 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 
(ก) ผลการปฏิบัติงานดานการขาวของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ในการแกไขปญหาความไม

สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง พบวา การปฏิบัติงานดาน

การขาวในพื้นที่นั้น เจาหนาที่รัฐซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต เจาหนาที่รัฐสามารถเขาไป

ทําความรูจัก พบปะ พูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ภาคใตไดอยางสนิทสนมคุนเคย จนทําใหประชาชนในพื้นที่

เกิดความไววางใจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐ และประชาชนในพื้นที่ยินดีใหความรวมมือในการใหขอมูล

ขาวสารตางๆ อันเปนประโยชนตอการทํางานของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ในการแกไขปญหาความไม

สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตไดอยางดี โดยเจาหนาที่รัฐนั้นสามารถเขาถึงประชาชนในพื้นที่ ทําให

ประชาชนมีความไววางใจในการทํางานของหนวยทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง และหันมาใหความรวมมือใน

การแจงขาวสารใหทราบ  

(ข) ผลการปฏิบัติงานดานยุทธการของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ในการแกไขปญหาความไม

สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ผลการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง โดยเจาหนาที่รัฐ

สามารถทําใหประชาชนในพื้นที่ยินดีใหความรวมมือในการปองกันเหตุการณความไมสงบอันเปนประโยชนตอ

การทํางานของรัฐ จนสามารถพิทักษประชาชนและทรัพยากรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตได ทั้งนี้สวน
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หนึ่งเกิดจากการที่เจาหนาที่รัฐสามารถปฏิบัติงานไดตามบทบาท ไดตามอํานาจหนาที่ของตน ตามที่แตละ

หนวยงานไดรับ จนทําใหทุกภาคสวนในพื้นที่ภาคใตสามารถปองกันเหตุการณตางๆ ไดทันเหตุการณและชวย

ใหยุติเหตุความไมสงบในพื้นที่ใหลดนอยลงได 

 (ค) ผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน (การพัฒนา) ของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ในการ

แกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน ใน

การแกปญหาความไมสงบในพื้นที่นั้น อยูในระดับปานกลาง การปฏิบัติงานของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ 

ทหาร ชวยสรางความรวมมือระหวางประชาชนในพื้นที่กับภาคสวนตางๆ เปนหลักในการเขาถึงประชาชน ทํา

ใหประชาชนมีความไววางใจในหนวยทหารและหันมาใหความรวมมือในการแจงขาวสารใหทราบ นอกจากนี้ 

เจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ยังสามารถปรับเปล่ียนทัศนคติ ความคิดเชิงลบของประชาชนในพื้นที่ ที่มีตอ

รัฐ ใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติงานได จนเกิดความสัมพันธอันดีระหวางประชาชนกับรัฐ  

ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ในการแกไขปญหา

ความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสราง

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ในการแกไขปญหาความไม

สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต หลังจากที่ใหความคลาดเคลื่อนในการวัดมีความสัมพันธกัน เปนดังนี้ 
 

 

χ2= 46.31, df = 61, p-value = 0.92; RMSER = 0.00; SRMR= 0.02; GFI = 0.99; AGFI = 0.99 

ภาพ 1    แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ใน

การแกไขความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต หลังจากที่ใหความคลาดเคลื่อนในการวัดมี

ความสัมพันธกัน 
 
 จากภาพ 1 ผลการทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุของผล

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ในการแกไขความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
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ภาคใต และไดปรับแบบจําลองแลว ซึ่งเปนแบบจําลองที่สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยเสนอิทธิพลมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกตัวแปร รวมท้ังคาการทดสอบความสอดคลองอยูในเกณฑยอมรับไดทุกคา 

กลาวคือ คาไคสแควร  (χ2) มีคา = 46.31, df = 61, p-value = 0.92; คา RMSEA = 0.00; คา SRMR = 

0.02; คา GFI = 0.99; คา AGFI = 0.99   

 เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลทางตรงและทางออมพบวา ตัวแปรการรับรูเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน/

ภารกิจและงานมวลชน และตัวแปรทัศนคติตอความเพียงพอดานปจจัยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน มีอิทธิพล

ทางตรงตอตัวแปรความรวมมือในการทํางานของเจาหนาที่ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของทั้งสองตัวแปร

เทากับ 0.23 และมีอิทธิพลทางออมตอตัวแปรผลการปฏิบัติงานผานตัวแปรความรวมมือในการทํางานของ

เจาหนาที่ ในขณะที่ตัวแปรความรูความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่นและตัวแปรความรวมมือในการทํางานของ

เจาหนาที่ พบวา มีเฉพาะอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรผลการปฏิบัติงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 

0.08 และ 0.92 ตามลําดับ 
 

ตาราง 1   ความสัมพันธอิทธิพลทางตรง (Direct effects: DE) อิทธิพลทางออม (Indirect effects: IE) 

อิทธิพลรวม (Total effects: TE) ของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผลและคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ เชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร (Squared Multiple Correlation: R2 

ตัวแปรผล 
ตัวแปร 

ความรวมมือ 
ตัวแปร 

ผลการปฏิบัติงาน 
ตัวแปรสาเหตุ 

DE IE TE DE IE TE 

1.ตัวแปรการรับรูเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน/ภารกิจ  และ

งานมวลชน 

0.23 - 0.23 - 0.22 0.22 

2.ตัวแปรความรูความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น - - - 0.08 - 0.08 

3.ตัวแปรทัศนคติตอความเพียงพอดานปจจัยสนับสนุนใน

การปฏิบัติงาน  

0.23 - 0.23 - 0.21 0.21 

4.ตัวแปรความรวมมือในการทํางานของเจาหนาที่ - - - 0.92 - 0.92 

R2 0.18 0.89 

 

จากตาราง 1 พบวา เมื่อพิจารณาขนาดและทิศทางอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุตอตัวแปรผล พบวา  

ตัวแปรสาเหตุทุกตัวมีอิทธิพลทางบวกตอตัวแปรผล โดยแตละตัวแปรสาเหตุมีอิทธิพลตอตัวแปรผล ดังนี้ 

1. ตัวแปรการรับรูเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน/ภารกิจและงานมวลชนมีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปร

ความรวมมือในการทํางานของเจาหนาที่ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.23 และมีอิทธิพลทางออมตอ

ตัวแปรผลการปฏิบัติงานผานตัวแปรความรวมมือในการทํางานของเจาหนาที่โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 

เทากับ 0.22  

2.  ตัวแปรความรูความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่นมีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปรผลการปฏิบัติงาน โดย

มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล เทากับ 0.08  
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 3.  ตัวแปรทัศนคติตอความเพียงพอดานปจจัยสนับสนุนในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงตอตัว

แปรความรวมมือในการทํางานของเจาหนาที่ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.23 และมีอิทธิพลทางออม

ตอตัวแปรผลการปฏิบัติงานผานตัวแปรความรวมมือในการทํางานของเจาหนาที่โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล 

เทากับ 0.21  

 4.  ตัวแปรความรวมมือในการทํางานของเจาหนาที่มีอิทธิพลทางตรงตอมีอิทธิพลทางตรงตอตัวแปร

ผลการปฏิบัติงาน โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลเทากับ 0.92  

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสอง พบวา ตัวแปรความรวมมือในการทํางานของ

เจาหนาที่ มีคาเทากับ 0.18 แสดงวารอยละ 18 ของความแปรปรวนของความรวมมือในการทํางานของ

เจาหนาที่สามารถอธิบายไดดวยการรับรูเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน/ภารกิจและงานมวลชนและทัศนคติตอ

ความเพียงพอดานปจจัยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน สวนตัวแปรผลการปฏิบัติงาน พบวา มีคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสองเทากับ 0.89 แสดงวา รอยละ 89 ของความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ทหาร ในการแกไขความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
ผูวิจัยสรุปผลการจัดการสนทนากลุมเกี่ยวกับปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ 

ทหาร ในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ดังตอไปน้ี 

 (ก) การรับรูเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน/ภารกิจ และงานมวลชน พบวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ทั้ง เจาหนาที่ พลเรือน ตํารวจ ทหาร มกีาร

แปลเจตนารมณของภารกิจ แผนงานของแตละหนวย มีการรับรู ความเขาใจที่แตกตางกัน สงผลใหงานไม

เปนไปในทิศทางหรือจุดหมายเดียวกัน นอกจากนี้ นโยบายการปฏิบัติงานในการแกไขปญหาความไมสงบใน

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต บางเรื่อง บางพื้นที่ปฏิบัติการยังไมมีความชัดเจน มักมีการปรับแผนบอยครั้ง 

จนทําใหแผนการดําเนินงานบางหนวยงานลาชา 

(ข) ความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมทองถิ่น พบวา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทั้ง เจาหนาที่พลเรือน 

ตํารวจ ทหาร สวนใหญขาดความรู (ขาดผูที่รูและเขาใจอยางแทจริง) เจาหนาที่ยังไมเขาใจภาษาที่จะส่ือสาร

กับคนในพื้นที่ ทําใหยากตอการทํางานในดานตางๆ อาทิ เกิดความไมเขาใจ เกิดความลาชาในการทํางาน 

นอกจากนี้ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานที่มาจากตางพื้นที่ เมื่อเขามาปฏิบัติบัติงานในพื้นที่ภาคใตนั้น ตองใช

ระยะเวลาเปนปกวาจะเขาใจวัฒนธรรมทองถิ่นได 

(ค) ความเพียงพอดานปจจัยสนับสนุนในการปฏิบัติงาน พบวา ปจจัยสนับสนุนในการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน

ภาคใต ยังมีไมเพียงพอ ตอความตองการในการปฏิบัติบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต อาทิเชน 

งบประมาณไมเพียงพอ งบไมชัดเจน บางครั้งงบประมาณตางๆ ซึ่งเจาหนาที่รัฐตองไดรับมีความลาชา ไม

ทันเวลา ทําใหกระทบกระเทือนกับการทํางาน  บางครั้งตองมีการปรับเปล่ียนแผนงาน แนวทางการปฏิบัติ

หลายครั้ง ขาดบุคลากรที่ชํานาญดานตางๆ ปฏิบัติงานตามพื้นที่ ประสบปญหาบุคลากรไมเพียงพอ มีปริมาณ

เจาหนาที่นอย ทําใหบางชวงเวลามีความออนลาในการปฏิบัติงาน เจาหนาที่รัฐบางสวนขาดความรู และ
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ทักษะในการปฏิบัติ เจาหนาที่บางพื้นที่ ยังไมเขาใจในวิธีการใชงานอุปกรณ เครื่องมือ ความไมทันสมัย ความ

ไมเหมาะสมของเครื่องมือ อาวุธ อุปกรณตางๆ ในการปฏิบัติงาน ปจจัยสนับสนุนดานเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ 

สวัสดิการตางๆ  คาตอบแทน ซึ่งเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับยังมีไม

เพียงพอ ยอมสงผลตอขวัญกําลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต  นอกจากนี้ เจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร ประสบปญหาผลตอบแทน เงินสวัสดิการ

ที่ไดรับมีไมเพียงพอสําหรับผูปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต สวัสดิการตางๆ ที่เจาหนาที่รัฐไดรับมีความ

ลาชา เบี้ยเลี้ยง คาเสี่ยงภัย ไดรับนอยเกินไป สงผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ 

(ง) ความรวมมือ (ในการบูรณาการ 3 ฝาย) พบวา ปญหาความรวมมือเกิดจากความแตกตางของ

องคกรที่ตางกัน เพราะมีหลายฝายเขามาดําเนินงานในการแกไขปญหาความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัด

ชายแดนภาคใต ทั้งเจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร เมื่อตองมาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใตรวมกัน

หลายหนวยงาน หลายฝาย ปญหาที่พบบอยๆ คือ หนวยงานตางๆ ทุกฝายงานตางใหความรวมมือกันตาม

หนาที่ ไมมีความพยายามแกไขปญหาอยางแทจริง สําหรับความรวมมือในการแกไขปญหาความไมสงบจาก

เจาหนาที่พลเรือน ตํารวจ ทหาร มีความรวมมือนอย ทําใหดูเหมือนไมจริงจังในการแกไขปญหา  
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