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บทคัดย่อ
 การศึกษาเรื่อง การพัฒนาองค์การด้านความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ 

เพือ่ศึกษาถงึระบบการบรหิารจดัการองค์การ กลยทุธ์การบรหิารจดัการ และจดุอ่อน จดุแขง็ ตลอดจน

การน�าเสนอแนวทางเชิงนโยบายในการพัฒนาองค์การความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย

ใช้การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) ด้วยการตรวจสอบเอกสาร แจกแบบสอบถาม

และสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ ผู้ก�าหนดนโยบาย  

ผู้บริหารระดับสูงในภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงาน และนักวิชาการ รวมถึงผู้รู้ในเรื่องนี้ดีซึ่งเป็นคนในพื้นที่ รวม

กลุม่ตวัอย่างทัง้สิน้ จ�านวน 412 คน ข้อมลูทีไ่ด้มาประมวลผลด้วยโปรแกรมส�าเรจ็รปู แล้วสรปุรายงาน

ด้วยการวิเคราะห์ในเชิงพรรณนา 

 ผลการวิจัย พบว่าการพัฒนาองค์การด้านความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแรงจูงใจ

มาจากปัญหาการบรหิารงานบคุคล เนือ่งจากเป็นหน่วยงานทีจ่ดัตัง้ขึน้มาไม่นาน ยงัขาดการเตรยีมการ

ด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น การวางแผนอัตราก�าลังคนยังต้องมาจากส่วน

กลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน ตลอดจนรูปแบบขององค์การ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาบุคลากร

ยงัมุง่เน้นไปทีข้่าราชการระดบัสงูมากกว่าข้าราชการระดับต้น ส�าหรับการบรรจุ แต่งต้ัง การปรับเล่ือน

ต�าแหน่ง และการโยกย้ายข้าราชการ ยังคงอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ จากข้อค้นพบข้างต้น ผู้วิจัยม ี

ข้อเสนอแนะ ดังนี้

 ข้อเสนอแนะ ควรพัฒนาแผนกลยุทธ์ขององค์การให้สอดคล้องกับความเป็นปัจจุบันมากที่สุด 

ควรแบ่งแยกภารกจิอย่างชดัเจน และเน้นความร่วมมอืกนัทัง้องค์การ ควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีร่ะดับ

ต้น และระดบักลาง มส่ีวนร่วมในการวางแผนพฒันาบคุคลตามหลกัสมรรถนะ ควรใช้วธิกีารระดมสมอง

เพื่อวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันก่อนจะตกลงใจสั่งการโดยเน้นให้มีผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว ควรจัดในรูป

คณะกรรมการประสานงานและใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการติดต่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย

ตลอดเวลา รวมทัง้ฝึกเจ้าหน้าทีใ่ห้สามารถฟัง พดู อ่าน และเขยีนภาษายาวไีด้ ควรมอบหมายการเสนอ

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
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รายงานให้เจ้าหน้าที่ระดับรองในบางเรื่องอย่าง

ชัดเจน และควรท�าแผนการบริหารงบประมาณ

อย่างต่อเนื่องในรูปคณะกรรมการ เพื่อให้ส่วน

กลางจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถปรับเปลี่ยน

รายการได้โดยอิสระไม่ต้องขออนุมัติก่อน 

ค�าส�าคัญ : การพัฒนาองค์การ, ด้านความมั่นคง, 

การก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Abstract
 The objective of study organizations 

sustainable Development in the three 

southern border provinces is; Management

System of Organization, Management 

Strategy and SWOT analysis. This study 

use Mixed Method Research which  

including tools; survey, in-depth interview 

by selected sample. The in-depth inter view

separate into four groups are The policy 

maker, Top management from the  

government, Participate of this policy and 

Professional in this study area total of 412 

interviewees. The result are analyze by the 

program and report.

 The result of Organizations sustain-

able Development in the three southern 

border provinces found that; the problem 

of organization development is Human 

resource. Because the organization just 

started and structure of organization as 

well as the development of human resource 

focus of the top level. Researcher has 

suggested as follow; the organization shall 

develop strategy plan together with the 

current situation, explicitly job description 

and collaborate inside organization. The 

organization shall brain storm from all 

stakeholders, language training (Yawee) 

and Budget management in system, how-

ever Center shall able to change without 

permission. 

 

บทน�า
 การล่มสลายของสหภาพโซเวยีตซึง่ปกครอง

ด้วยพรรคคอมมิวนิสต์ได้สูญเสียอ�านาจจากการ

ปกครองประเทศบรวิารของตนในยโุรปตะวนัออก 

ตั้งแต่ ค.ศ. 1991 เป็นต้นมา มีผลให้สงครามเย็น

สิน้สดุลง และภยัคกุคามทางทหารต่อประเทศไทย

ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่ปัญหาความขัดแย้ง 

ในระดับพ้ืนฐาน เช่น ปัญหาเขตแดน เชื้อชาติ 

ศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ รวมทั้งการจัดสรร

ทรัพยากรและผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ตลอดจน 

ผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศได้

ขยายตัวมากข้ึน ในลักษณะสงครามจ�ากัด และ

สงครามกลางเมือง รวมถึงการก่อการร้าย การ

จลาจล และการประท้วงของกลุ่มต่างๆ ปัจจัยทั้ง

ปวงก่อให้เกิดภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ ในโลกยุค

โลกาภิวัตน์ 

 การที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์เกิดผล 

กระทบต่อระบบแนวคดิและวธิกีารบรหิารจดัการ

อย่างมาก มผีลต่อกระบวนการคดิเพือ่แก้ไขปัญหา

แบบเดิม กระทั่งไม่สามารถน�าวิธีการไปใช้ให้เกิด

ประสิทธผิล ดังนัน้ การจัดองค์การเพ่ือตอบสนอง
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ต่อปัญหาทีเ่กดิขึน้ในแต่ละระดบัจงึมคีวามจ�าเป็น 

โดยเฉพาะการจดัองค์การในระดบัพืน้ที ่ซึง่จะตอบ

สนองต่อปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้รวดเรว็ขึน้ โดยมกีรอบ

แนวปฏิบัติในระดับนโยบายจึงมีความส�าคัญต่อ

การพัฒนาองค์การท่ีมีอยู่ให้บริหารจัดการแบบ

ใหม่ที่น�าไปสู่วิธีคิด วิธีการเผชิญกับปัญหา การ

สนองตอบต่อปัญหาอย่างเป็นระบบ 

 ส�าหรบัปัญหาความไม่สงบในพืน้ท่ี 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ มีความเป็นมาอย่างยาวนาน ใน

แง่ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ แต่เมื่อปี พ.ศ. 2523 

การก่อความไม่สงบได้ลดระดบัความรนุแรงลง จน

กระทั่งประมาณปี พ.ศ. 2540 เมื่อประเทศไทย 

เข้าสูค่วามเป็นโลกาภวิตัน์ ซึง่ท�าให้เกดิการเรยีนรู้

อย่างรวดเร็ว การหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสาร ก่อ

ให้เกิดความคิดเชื่อมโยงจากซีกโลกหนึ่งมายังอีก

ซีกโลกหนึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการสร้างอัตลักษณ์กลุ่มอิสลาม 

ก่อให้เกิดกระแสความเป็นอิสลามของคนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการเข้าไปแสวง

ประโยชน์ของกลุ่มชนต่างๆ ท�าให้สถานการณ์กลับ

รุนแรงขึ้นโดยไม่ทราบปัญหาที่แท้จริง 

 การก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ มีสถิติความรุนแรงในพื้นที่นับ

ต้ังแต่ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 จนถึงเดือน 

มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นเวลากว่า 9 ปี ราย

ละเอียดตามภาพที่ 7

ภาพที่ 7 สถิติความรุนแรงในพื้นที่นับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2547 จนถึงเดือนมิถุนายน 2556

ที่มา: ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ หรือ DSW., (2556)

3 

คิดเ พ่ือแก้ ไขปัญหาแบบเดิม   กระทั่ ง ไม่
สามารถน าวิธีการไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล  
ดังนั้น การจัดองค์การเพื่อตอบสนองต่อปัญหา
ที่เกิดขึ้นในแต่ละระดับ  จึงมีความจ าเป็น 
โดยเฉพาะการจัดองค์การในระดับพ้ืนที่ ซึ่งจะ
ตอบสนองต่อปัญหาที่ เกิดขึ้นได้รวดเร็วขึ้น 
โดยมีกรอบแนวปฏิบัติในระดับนโยบาย จึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การที่มีอยู่ให้
บริหารจัดการแบบใหม่ที่น าไปสู่วิธีคิด วิธีการ
เผชิญกับปัญหา การสนองตอบต่อปัญหาอย่าง
เป็นระบบ   

ส าหรับปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเป็นมาอย่าง
ยาวนาน ในแง่ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์  แต่
เมื่อปี พ.ศ. 2523 การก่อความไม่สงบได้ลด
ระดับความรุนแรงลง  จนกระทั่งประมาณปี 

พ.ศ. 2540  เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็น
โลกาภิวัตน์  ซึ่ งท าให้ เกิดการเรียนรู้อย่าง
รวดเร็ ว  การหลั่ ง ไหลของข้อมูลข่ าวสาร  
ก่อให้เกิดความคิดเชื่อมโยงจากซีกโลกหนึ่ง
มายังอีกซีกโลกหนึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างอัตลักษณ์
กลุ่ม อิสลาม  ก่อให้ เกิดกระแสความเป็น
อิสลามของคนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
รวมถึงการเข้าไปแสวงประโยชน์ของกลุ่มชน
ต่างๆ  ท าให้สถานการณ์กลับรุนแรงขึ้น โดยไม่
ทราบปัญหาที่แท้จริง  

การก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  มีสถิติความรุนแรงในพ้ืนที่
นับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 จนถึง
เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 เป็นเวลากว่า 9 ปี 
รายละเอียดตามภาพที่ 1 

 
 
ภาพที่ 1  สถิติความรุนแรงในพื้นที่นับตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2547 จนถึงเดือนมิถุนายน 2556 
  ที่มา : ฐานข้อมูลศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ หรือ DSW., (2556) 
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 พบว่าเกิดเหตุความไม่สงบรวมทั้งสิ้น

ประมาณ 13,434 เหตกุารณ์ ท�าให้มผีูเ้สยีชวีติและ

ได้รับบาดเจ็บรวมกันจ�านวน 15,956 ราย แยก

เป็นจ�านวนผู้เสียชีวิตรวม 5,755 ราย และจ�านวน

ผูบ้าดเจบ็รวม 10,201 ราย จ�านวนผูบ้าดเจบ็ล้มตาย

ในเหตกุารณ์ความไม่สงบกระจกุตวัหนาแน่นอยู่ใน

เขตเมืองหรือชานเมืองเป็นส่วนใหญ่ อัตราความ

สูญเสียที่เกิดขึ้นในระยะหลังๆ เป็นความรนุแรง

ทีม่ปีระสทิธภิาพของกลุม่ผูก่้อความไม่สงบ แม้ว่า

ระดบัความถีห่รอืจ�านวนครัง้จะน้อยลง แต่จ�านวน

ผูบ้าดเจ็บล้มตายกลบัคงที ่เหตคุวามรนุแรงแต่ละ

ครั้งมีแนวโน้ม ท�าให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ จ�านวน

มากขึ้น

 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน

ห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ภาครัฐได้ก�าหนดกลไก

และรูปแบบการท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนดหน่วยงาน 

เจ้าภาพและจัดท�านโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจน 

แผนแม่บทให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยึดถือเป็น

แนวทางการด�าเนนิงานร่วมกนั โดยได้ปรบัเปลีย่น

แผนการปฏบิตังิาน รวมทัง้เพิม่เตมิเจ้าหน้าทีแ่ละ

งบประมาณ แม้โครงสร้างการบริหารจัดการเป็น

ไปอย่างหลวมๆ แต่กส็ามารถเข้าจดัการกบัปัญหา

ให้ลดความรุนแรงลงได้ในระดับหนึ่ง 

 อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนัความสลบัซบัซ้อน

ของปัญหามมีากกว่าในอดตี อกีท้ังองค์ความรูเ้ดมิ

ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอาจไม่เหมาะสม

กบัเหตกุารณ์ในปัจจบัุน ขณะท่ียงัไม่มอีงค์ความรู้ 

ชุดใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาแทนที่ แม้ว่าองค์กร

ภาครัฐพยายามก�าหนดนโยบายต่างๆ เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการเผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ความ

ส�าเร็จมิได้อยู่ที่นโยบายที่สวยหรูเท่านั้น แต่สิ่งที่

มีความส�าคัญอย่างยิ่งจึงควรอยู่ในขั้นการแปลง

นโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 ค�าถามที่ทุกฝ่ายให้ความสนใจอย่างยิ่ง คือ 

ด�าเนินการอย่างไรที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความ

ไม่สงบในพืน้ที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้ส�าเรจ็

ลุล่วงได้ และมีปัจจัยใดเกี่ยวข้องบ้าง ทั้งปัจจัย

ท่ีควบคุมได้ และปัจจัยท่ีควบคุมไม่ได้ จึงจ�าเป็น

ต้องศึกษาประเด็นค�าถามดังกล่าวให้ชัดเจน เพื่อ

น�าไปสู่การปรับปรุงการด�าเนนิงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 ในการวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์ 3 ประการ 

คือ 

 1. เพื่อศึกษาถึงระบบการบริหารจัดการ

องค์การด้านความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ในปัจจุบันให้มีความรู้เพิ่มขึ้น

 2. เพือ่ศกึษาถึงกลยทุธ์การบริหารจัดการ 

และจุดอ่อน จุดแข็งขององค์การด้านความมั่นคง

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน

 3.  เพือ่น�าเสนอแนวทางเชงินโยบายในการ

พัฒนาองค์การความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้

ค�าถามการวิจัย 
 การพฒันาองค์การด้านความมัน่คงในพ้ืนที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ทฤษฎีแนวความ

คิดหลักการบริหารของ Gulick และ Urwick คือ

หลัก POSDCoRB ควรเป็นอย่างไร
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ขอบเขตของการวิจัย
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา หลักการบริหาร

งานองค์การ 

 2.  ขอบเขตด้านประชากร และกลุม่ตวัอย่าง 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

  2.1 กลุ่มผู้ก�าหนดนโยบาย 

  2.2 กลุ่มผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ และ 

ผู้บริหารระดับสูง 

  2.3 กลุ ่มเจ้าหน้าท่ีในองค์การความ

มั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

  2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านการ

บริหารงานองค์การความมั่นคง

 3. ขอบเขตพืน้ที ่จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

 4. ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่เมษายน 

2556–ธันวาคม 2556 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
 1.  เพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของ

การบรหิารจัดการองค์การด้านความมัน่คงในพืน้ท่ี 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน

 2. เพื่อทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งด้านการ

บริหารจัดการองค์การด้านความมั่นคงในพื้นท่ี 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้

 3. เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนา

องค์การด้านความมั่นคงในพื้นท่ี 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
 ผู้วิจัยศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และผลงาน

วิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการก่อความไม่สงบ 

ซ่ึงมสีถาบนั หน่วยงาน และผู้รู้หลายท่าน (Weinberg

& et al., 2547) (วิชัย ชูเชิด, 2547 : 1) (โรงเรียน

สงครามพิเศษ, 2547 : 3) (British Act of  

Parliament, 2548) (Dugan & Fogg, 2548) 

(บญุรอด ศรีสมบติั, 2548 : 1) (U.S. Department 

of State, 2549) และ (กรมยุทธศึกษาทหารบก, 

2549 : 3) สรุปได้ว่า การก่อความไม่สงบนั้นขึ้น

อยูก่บัประเภทของเหตุการณ์ และเง่ือนไขทางการ

เมือง เศรษฐกิจ สังคม และศาสนา ด้วยวิธีการ

ลอบสงัหาร การวางเพลงิ และการวางระเบดิ โดย

ก่อเหตุท้ังภายในประเทศหรือต่างประเทศ เพ่ือน�า 

ไปสู่ความรุนแรงและให้เป็นข่าวขึ้นมา 

 2. แนวคดิเกีย่วกบัสาเหตทุัว่ไปของความ

ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีสถาบัน 

หน่วยงานและผู้รู้หลายท่าน (Manyin & et al., 

2547) (Smith, 2547) (Croissant, 2548) (Keet, 

2548) (Vaughn & et al., 2548) (ชัยศึก เกตุทัต, 

2548 : 5) (Connor, 2549) และ (คณะกรรมการ

อิสระเพ่ือความสมานฉันท์แห่งชาติ หรือ กอส., 

2549 : 11) สรุปได้ว่าสาเหตุความขัดแย้งเกิดจาก

ความแตกต่างทางศาสนา ชาติพันธุ์ ภาษา และ

ความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ที่กลุ่มผู้ก่อความไม่

สงบ น�ามาใช้เป็นข้ออ้างในการปลุกระดมให้เกิด
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ความรุนแรงได้ง่าย รวมท้ังพฤตกิรรมท่ีไม่เหมาะสม

ของเจ้าหน้าทีร่ฐั ความยากจน ความบกพร่องของ 

กระบวนการยตุธิรรม ความด้อยคณุภาพการศกึษา 

การแย่งชงิทรพัยากรธรรมชาตจิากอ�านาจเศรษฐกจิ

ภายนอก จงึเป็นสาเหตสุ�าคญัทีน่�าไปสูค่วามขดัแย้ง 

และการปลุกระดมท�าให้มีความเข้มข้นจนถึงขั้น

เกิดอันตรายได้ 

 3.  แนวคิดเกี่ยวกับองค์กร ซึ่งประกอบ

ด้วย 5 ส่วน คือ มีการรู้จักและประสานงานกัน  

(Consciously Coordinated) มีลักษณะเป็น

หน่วยทางสังคม (Social Entity), มีลักษณะแบ่ง

แยกเป็นขอบเขตทีเ่ด่นชดั (Identifiable Boundary), 

การมคีวามผกูพนัทีต่่อเนือ่ง (Continuing Bond) 

และการมีเป้าหมาย (Goals) 

 4. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การ 

ซ่ึงกระบวนการในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ

องค์การอย่างมีแบบแผนไว้ล่วงหน้า และเน้น

กระท�าในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของ

องค์การ กระบวนการของกลุ่ม บนรากฐานแห่ง

ความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้สามารถที่จะบรรลุ 

และธ�ารงไว้ซึง่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล และ

ความเจริญเติบโตขององค์การ ซึ่งนักวิชาการให้

ความเหน็ไว้ เช่น Richard Beckhard (1969: 27), 

Michael E. McGill (1977: 3), วุฒิชัย จ�านงค์ 

(2519: 287-288), อรุณ รักธรรม (2532: 211) 

และนรนิทร์ แจ่มจ�ารสั (2547: 51) เป็นต้น และที่

ส�าคัญอีกประการหนึง่คอื มุง่บูรณาการให้เป้าหมาย

ส่วนบุคคลและองค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนาองค์การ คือ 

การเพิ่มประสิทธิผลขององค์การความสามารถ

ในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง ความสามารถในการ 

ตัดสินใจ และปรับตัวขององค์การโดยให้มีการ 

ร่วมมือกันจากทุกคนในองค์การ และให้ถือว่า 

เป้าหมายส่วนบุคคลกับเป้าหมายขององค์การคือ

เป้าหมายอันเดียวกัน

 นอกจากนี้ การพัฒนาองค์การให้ประสบ

ความส�าเร็จได้นั้นต้องมีการวางแผน และการ 

ใช้ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์เข้าช่วย ตลอดจน 

การสร้างทีมงานพัฒนาภายในองค์การ การสร้าง

บรรยากาศของการไว้วางใจ จริงใจ เปิดเผยใน

ทุกระดับ การประสานงานที่ดี การมีผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่มีความรู ้ ความสามารถ และมี 

ส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหา และยอมรบัปัญหา

ขององค์การด้วยตนเอง 

 5. ทฤษฎีการบริหารของ Gulick และ 

Urwick การวางแผนเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะ

เป็นการใช้ความรู้ทางวิชาการในการก�าหนดสิ่งที่

พึงปฏิบัติในอนาคต โดยก�าหนดหรือคาดการณ์

ว่า การบรหิารจะด�าเนนิไปเช่นไร ซึง่การพยากรณ์

หรือการคาดการณ์นี้จะต้องอาศัยความรู้ ความ

ช�านาญ และประสบการณ์ประกอบกัน เพื่อเลือก

แนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป

 6.  งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องในด้านความมัน่คง

ผูว้จิยัได้สบืค้นมา เช่น เรือ่ง ผลกระทบต่อความ 

มั่นคงของชาติจากลัทธิความเชื่อทางศาสนาใน

แนวทางท่ีรุนแรง : กรณีศึกษาแนวความคิดใน

การจดัต้ังรฐัอสิลามบรสิทุธิ ์(ชชูยั บญุย้อย, 2548) 

Combating Terrorism : An Academic View 

(David Wright-Neville, 2549) ปัญหาการก่อ

ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ

ไทย : กรณีศึกษาปัญหาและสาเหตุ (ประดิษฐ์ชัย 

บุญรักษ์, 2550) ปัญหาการก่อความไม่สงบใน
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จังหวัดชายแดนภาคใต้สู้ด้วยยุทธศาสตร์และเข็ม

มุ่งใหม่ส�าหรับรัฐไทย (กิตติ อริยานนท์, 2554) 

เป็นต้น มข้ีอค้นพบท่ีให้แนวคดิ ซึง่ผูว้จิยัสรปุได้ว่า 

นอกจากอัตลกัษณ์ของคนในพืน้ที ่และพฤตกิรรม

ของเจ้าหน้าที่รัฐ ยังมีประเด็นอื่นที่เกี่ยวกับการ

ก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก

หลายประเดน็ เช่น ปัญหาระดบัพืน้ฐานของสงัคม 

ปัญหาระดับโครงสร้างทางสังคม ปัญหาระดับ

โครงสร้างทางวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายของ

กลุ่มก่อความไม่สงบ ตลอดจนเทคโนโลยีทางการ

สื่อสาร รวมทั้งประเด็นทางการเมือง กลุ่มผู ้มี

อิทธิพล การค้ายาเสพติด การค้าของเถื่อน และ

การค้าน�า้มันเถื่อน เป็นต้น

 ในด้านการบริหารองค์การ ผู ้วิจัยได ้

สืบค้นมา เช่น เรื่อง ปัญหาในการบริหารงานของ

ส�านักงานศาลยุติธรรม : มุมมองจากข้าราชการ

ส�านกังานศาลยตุธิรรม (สจุติรา ส�าราญสขุ, 2548) 

การพัฒนาต้นแบบส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

ของรัฐในประเทศไทย (ฉวีวรรณ หลิมวัฒนา, 

2552) การพัฒนาองค์กรสู ่ความเป็นเลิศกับ 

งานทรัพยากรมนุษย์ในวงการห้องสมุด (สุกัญญา 

มกฏุอรฤด,ี 2551) การพฒันาองค์กรชมุชนในเขต

เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี (จิตรานนท์ 

สงพรหม, 2553) และแนวทางการพัฒนาองค์กร

แห่งการเรียนรู้ของวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย 

(สมชาย เลศิภริมย์สขุ; พยอม วงศ์สารศร;ี องัคณา 

นุตยกุล, 2556) เป็นต้น มีข้อค้นพบที่ให้แนวคิด 

ซึ่งผู้วิจัยสรุปได้ว่าผู้บริหารงานบุคคลไม่ให้ความ

ส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ แต่กลับไป

ยึดติดวัฒนธรรมองค์การของระบบราชการ 

 นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจใน

เร่ืองการท�าแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับระเบียบ

ท่ีใช้ในการบริหารงบประมาณ ท�าให้การจ่าย 

เงินล่าช้า ส�าหรับการประสานงานติดตามและ

เชื่อมโยงนโยบายต่าง ๆ  ยังไม่คล่องตัว และข้อมูล

สารสนเทศของยังไม่ทั่วถึง รวมไปถึงการรวบรวม

ข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลย ี

ยังมีน้อย

 จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา

องค์การของหน่วยงานต่างๆ ทั้งองค์การราชการ

และองค์การเอกชน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ.

2555 ผู้วิจัยสรุปได้ว่าการพัฒนาองค์การทุกแห่ง

นั้นมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกแบ่งได้

เป็น 7 ประการ คือ การวางแผน การจัดการ

องค์การ การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การ

ประสานงาน การเสนอรายงาน และงบประมาณ
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8 

 
 
ภาพที่ 2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดองค์การ,  แนวคิดใน
การการ พัฒนาองค์การ ,  แนวคิดทฤษฎี
เ ก่ียวกับการวิ เคราะห์ ปัญหาการพัฒนา
องค์ การ ,  แนวคิ ด เกี่ ยวกับการบริ หาร , 
โครงสร้าง และการบริหารจัดการขององค์การ
ความม่ันคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ได้องค์
ความรู้มาสร้างกรอบแนวคิด ดังนี 
 ตั ว แป รต าม  ไ ด้ แ ก่  ก า ร พัฒนา
องค์การ โดยมีหลักในการพัฒนาองค์การ  2 
ด้าน คือด้านความคิดเห็นและทัศนคติของ
เจ้าหน้าที่ กับด้านปัญหาขององค์การ  
 ตัวแปรอิสระ ในด้านความคิดเห็น
และทัศนคติของเจ้าหน้าที่ขององค์การที่มีต่อ
องค์การ โดยได้น าตัวแบบ ของ Gulick และ 
Urwick  ประกอบด้วยปัจจัยพิจารณา 7 
ประการ คือ  1. การวางแผน 2. การจัด
องค์การ 3. การบริหารงานบุคคล 4. การสั่ง
การ  5. การประสานงาน 6. การน าเสนอ

รายงาน  และ 7. การงบประมาณ  หรือเรียก
ย่อๆ ว่า หลักการ POSDCoRB 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  ใช้การวิจัยแบบ
ผสมวิธี  โดยใช้วิธีการเชิงปริมาณ  และเสริม
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  จึงก าหนดวิธีการ
ด าเนินการที่ส าคัญ คือ 
 1.  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาวิจัย  
ได้แก่   
  1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ โดยรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก  ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง กับการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากผู้ก าหนด
นโยบาย   ผู้ บ ริ ห าร ระดับสู ง ในภาครั ฐ  
ผู้ปฏิบัติงาน และนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
  1 .2  ข้อมูลทุติ ยภูมิ  โดยการ
ค้นคว้าเอกสารวิชาการ เกี่ยวกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์  และแผนแม่บทที่ เกี่ ยวข้อง 
ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ 
ข้อมูลจากผลการประชุมสัมมนาจากทุกภาคส่วน

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

 

ภาพที่ 8  กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง อาท ิแนวคดิ

เกีย่วกบัการจดัองค์การ แนวคดิในการการพฒันา

องค์การ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์

ปัญหาการพัฒนาองค์การ แนวคิดเกี่ยวกับการ

บริหาร โครงสร้าง และการบริหารจัดการของ

องค์การความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท�าให้ได้องค์ความรู้

มาสร้างกรอบแนวคิด ดังนี

 ตวัแปรตาม ได้แก่ การพฒันาองค์การ โดย

มหีลกัในการพัฒนาองค์การ 2 ด้าน คอื ด้านความ

คิดเห็นและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ กับด้านปัญหา

ขององค์การ 

 ตัวแปรอิสระ ในด้านความคิดเห็นและ

ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีขององค์การท่ีมีต่อองค์การ 

โดยได้น�าตัวแบบของ Gulick และ Urwick 

ประกอบด้วยปัจจัยพิจารณา 7 ประการ คือ 1. 

การวางแผน 2. การจัดองค์การ 3. การบริหาร

งานบุคคล 4. การสั่งการ 5. การประสานงาน 6. 

การน�าเสนอรายงาน และ 7. การงบประมาณ หรือ

เรียกย่อๆ ว่า หลักการ POSDCoRB

วิธีด�าเนินการวิจัย
 การศกึษาวจิยัครัง้นี ้ใช้การวจิยัแบบผสมวธิี 

โดยใช้วธิกีารเชงิปรมิาณ และเสรมิด้วยวธิกีารวจิยั

เชิงคุณภาพ จึงก�าหนดวิธีการด�าเนินการที่ส�าคัญ 

คือ

 1.  แหล่งข้อมลูทีใ่ช้ในการศกึษาวจิยั ได้แก่ 

  1.1 ข้อมลูปฐมภมู ิโดยรวบรวมข้อมลู

จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 

ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง กับการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จากผู้ก�าหนดนโยบาย ผู้บริหาร

ระดับสูงในภาครัฐ ผู้ปฏิบัติงาน และนักวิชาการ

ที่เกี่ยวข้อง

  1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการค้นคว้า

เอกสารวิชาการเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์และ

แผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายและกฎ

ระเบียบต่างๆ ข้อมูลจากผลการประชุมสัมมนา
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จากทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและในพื้นที่ รวมทั้ง

เอกสารข้อเสนอแนะและมติของการประชุมของ

กรรมการขององค์การความมั่นคงใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเอกสารข้อมูลจากผู้มี

ส่วนได้เสยีโดยตรงในพืน้ทีแ่นวคดิ ทฤษฎเีกีย่วกบั

เรื่องนโยบาย แนวความคิดในการบริหารจัดการ

ความขดัแย้งในพืน้ที ่และงานวจิยัเกีย่วกบันโยบาย

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งจากสถาบัน การศึกษา 

ส่วนราชการ และสื่อมวลชนต่างๆ 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก

แบบมีโครงสร้าง โดยมีประเด็นศึกษาที่สอดคล้อง

กบัวัตถปุระสงค์ของเรือ่งท่ีศกึษา และกรอบแนวคดิ

ในการวิจัย 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์

เนื้อหา น�าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนาจากข้อมูล 

ปฐมภมูแิละทตุยิภมูทิีศ่กึษาค้นคว้ามาประกอบกนั

วิธีการด�าเนินการวิจัย
 1. ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

โดยน�าประเดน็ทีไ่ด้จากการศกึษาเอกสารงานวิจยั

ที่เกี่ยวข้องมาตั้งเป็นประเด็นค�าถามข้ันต้นไป

ขอสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ เพื่อรวบรวม

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์และตีความ 

แล้วใช้วิธีการสรุปจากประเด็นการสัมภาษณ์ น�า

มาก�าหนดเป็นข้อค�าถามในแบบสอบถามต่อไป

 2. แบบสอบถาม 

  ส่วนที่  1 ข ้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม

  ส่วนที่ 2 เป็นค�าถามเกี่ยวกับทัศนคติ

ของเจ้าหน้าทีใ่นองค์การความมัน่คงใน 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ ซ่ึงปฏิบัติงานในระหว่างปี พ.ศ. 

2547-2556 โดยใช้ตัวแบบ (Model) ของ Gulick 

และ Urwick คือ กระบวนการบริหารหรือเรียก

ย่อๆ ว่า “POSDCoRB Model” มาสร้างเป็น

แบบสอบถาม

  ส่วนที ่3 เป็นค�าถามเกีย่วกบัสภาพและ

ปัญหาของการปฏบิติังานของเจ้าหน้าทีใ่นองค์การ

ความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้

ตัวแบบที่จัดท�าโดยส�านักงานบุคคลกลาง บริษัท

ปูนซีเมนต์ไทย จ�ากัด มาสร้างเป็นแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย ปัจจัยส�าคัญ 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน

วัฒนธรรมองค์การ ด้านการจัดการองค์การ ด้าน

ภาวะผู้น�า ด้านการติดต่อส่ือสาร ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน และด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด

ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา

องค์การของเจ้าหน้าที่ในองค์การความมั่นคงใน 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือส�าหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล (แบบสอบถาม)
 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้วย

การส�ารวจ สอบถาม และน�าข้อมูลที่ได้มาเป็น

แนวทางสร้างเคร่ืองมอื และเร่ิมร่างแบบสอบถาม 

น�าไปเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน ตรวจ

สอบ แล้วน�ามาปรับปรุงตามค�าแนะน�า จากนัน้น�า

กลบัไปให้ผูท้รงคณุวฒุทิัง้ 3 ท่าน ตรวจสอบซ�า้อกี

ครั้ง เมื่อเป็นที่ยอมรับแล้วจึงน�าแบบสอบถามไป

ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
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การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ในด้านความเท่ียงตรง (Content Validity) 

ผู้วิจัยได้น�าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้น�าเสนอ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบ

เนือ้หา โครงสร้างแบบสอบถาม และปรบัปรงุตาม

ข้อเสนอแนะ 

 ในด้านความเชื่อมั่น (Reliabitity) น�า

แบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้กับ 

ประชากร จ�านวน 23 คน ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง เพือ่

หาค่าความเชือ่มัน่ โดยการหาค่าความเชือ่มัน่แบบ

สัมประสิทธิ์อัลฟาแบบครอนบาค (Cronbach)  

ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การรวบรวมข้อมูลได้ใช้ผู้ช่วยวิจัย จ�านวน 

5 คน ซึ่งได้อธิบายถึงขั้นตอน รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และ 

ซักซ้อมจนเป็นทีเ่ข้าใจแล้ว จงึให้แจกแบบสอบถาม

กับกลุ่มตัวอย่าง และเก็บแบบสอบถามทันทีที่

กลุ่มตัวอย่างตอบค�าถามเสร็จสิ้น พ้อมทั้งลงรหัส

ประจ�าชุดแบบสอบถาม

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถามใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ส่วนข้อมูล

ด้านหลักการบริหารองค์การใช้ค่าเฉลี่ย และ 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล
 1. ข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์และข้อมลู

จากแบบสอบถาม มลีกัษณะต่างกนั คอื ข้อมลูท่ีได้

จากการสัมภาษณ์ถูกบันทึกในเครื่องบันทึกเสียง 

ต้องถอดค�าพูดมาเป็นตัวอักษร และจับประเด็น

จากการสัมภาษณ์โดยไม่ต้องบันทึกรายละเอียด

ทกุค�าพูด เพ่ือหลีกเล่ียงมใิห้ผู้อ่านสามารถจับได้ว่า

แหล่งข้อมูลมาจากที่ใดหรือบุคคลใด เพื่อป้องกัน

มิให้เกิดความเสียหายกับผู้ให้ข้อมูลในภายหลัง

 2. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 

 3.  วิเคราะห์สภาพปัญหา ความคิดเห็น 

และทัศนคติของเจ ้าหน้าที่ที่มีต ่อการปฏิบัติ

งาน โดยหาค่าเฉล่ียเลขคณิต X ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) ค่าความถี ่(Frequency) ร้อยละ  

(Percentage) อธิบายระดับของปัญหาในการ

ปฏิบัติงาน และระดับความคิดเห็นและทัศนคติ

ของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินความหมาย แบ่ง

ออกเป็น 5 ช่วงระดับ ดังนี้

  ระดับ     มีค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง

 มากที่สุด   4.21 – 5.00

 มาก   3.41 – 4.20

 ปานกลาง  2.61 – 3.40

 น้อย   1.81 – 2.60

 น้อยที่สุด   1.00 – 1.80

สรุปผลการศึกษา
 สภาพปัญหาขององค์กรในภาพรวมทุกๆ 

ด้านอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยทีปั่ญหาขององค์กร

ท่ีควรแก้ไขเร่งด่วนท่ีสุด คือ การส่ังการท่ีเป็น

ลักษณะทางเดียว และไม่ประสานงานกัน รวมทั้ง

บางครั้งยังขัดแย้งกันเอง ซึ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์

ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
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 นอกจากนี้ ยังพบว่าการพัฒนาองค์การ

ความมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ี

ผ่านมาเป็นการวางแผนมาจากส่วนกลาง โดย

ข้าราชการในหน่วยไม่ได้มีส่วนร่วม และยังขาด

การวางแผนการพฒันาบคุลากร มุง่เน้นข้าราชการ

ระดับสูงมากกว่าข้าราชการระดับต้น การบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ ควรเน้นเรื่องการวางแผนการ

พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

หลักสมรรถนะ และให้ความส�าคัญกับข้าราชการ

ระดับต้นมากยิ่งขึ้น 

 นอกจากน้ี ยังขาดทิศทางในการวางแผน

อัตราก�าลัง โดยมีการบรรจุคนมาจากส่วนกลางที่

ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานและรูปแบบงานของ

องค์การ ซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง การปรับเปลี่ยน

เลื่อนต�าแหน่ง และการโยกย้ายข้าราชการ ยังคง

อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์

  การสั่งการยังไม่มีความชัดเจน เกิดความ

สับสน ขาดเอกภาพ และเป็นการสั่งการทางเดียว 

เนื่องจากมีผู้บังคับบัญชาหลายคน

ข้อเสนอแนะ
 ในการพัฒนาองค์การความมั่นคงใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากผลการวิจัยคร้ังนี้ม ี

ข้อเสนอแนะเชิง คือ

 1. ควรมีการทบทวนเกี่ยวกับการบริหาร

งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน

 2.  ควรมกีารจดัรปูแบบขององค์การให้แบ่ง

แยกภารกิจอย่างชัดเจน เสริมด้วยการวางแผนให้

ประสานการท�างานกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง

ระบบ

 3. ก�าหนดผู ้รับผิดชอบหลักเพียงคน

เดียวในการบริหารงานขององค์การความมั่นคง

ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมด เพื่อให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด
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