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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามุมมองของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศึกษาปัญหาที่ประชาชนได้รับจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ รวมทั้งศึกษาหาทางเลือกในการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสาน ประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative Research) และ การวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative- 
research) ใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Sampling) การเลือกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมีจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interview) แบบสอบถาม 
(questionnaire) และการสังเกตการณ์ (observation) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ให้ข้อมูลเป็น
หลัก(key informant) ซึ่งได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักวิชาการ  ผู้น าองค์กรอิสระ และประชาชนทั่วไป 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง  21-30  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และตอนปลาย  อาชีพรับจ้าง นับถือศาสนาอิสลาม  สถานภาพโสด  ส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยนอกเขตเทศบาล ภาพรวม
ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้ารัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับปานกลาง 
และปัญหาหลักที่ส่งผลต่อมุมมองของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีดังนี้  (1) มุมมองของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 
ความเห็นของประชาชนในพื้นที่ยังมีความคิดเห็นด้านลบต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ขาดความรู้ ความเข้าใจถึงลักษณะ
พิเศษของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนขาดความเท่าเทียม และเลือกปฏิบัติ
ต่อประชาชนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ดังนั้นการที่หน่วยงานของรัฐจะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้นั้น จะศึกษาท าความเข้าใจถึงความแตกต่างในมิติต่าง ๆ จึงจะท าให้การปฏิบัติงานนั้นบรรลุผลส าเร็จได้ 
จัดเป็นพื้นฐานส าคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้  

(2) ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า 
การปฏิบัติงานและบริการของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประชาชน ส่วนใหญ่มองว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้การบริการเป็นอย่างดี ซึ่งมี
บางกลุ่มที่มองว่าเจ้าหน้าที่รัฐบริการล่าช้า และขาดบริการที่ดี น าอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
การพูดจาไม่เหมาะสมกับประชาชน และการปฏิบัติงานที่สร้างความคลางแคงใจ อาทิเช่น การจับกุมผู้ต้องสงสัยใน
พื้นที่ ประชาชนมองว่าการปฏิบัติงานในส่วนด้งกล่าวควรมีหลักฐาน และกระบวนการที่มีความชัดเจน และมีความ
ยุติธรรม  ผู้น าชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถรับรู้กระบวนการด าเนินงานได้ทุกขั้นตอน ดังนั้นความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีทิศทางอย่างไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ว่าจะสามารถจูงใจและสร้างความพึงพอใจได้มากน้อยเพียงใดนั้น พฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประการส าคัญ (3) แนวทางในการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับการปฏิบัติงาน

 บทความวิจัย 
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ของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า การแสวงหาแนวทางในการสร้างความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐฯจะต้องอาศัยปัจจัยหลายประการได้แก่ ประการที่หนึ่ง การส่งเสริม
ความรู้ความเข้าใจระหว่างวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเชื่อของชาวไทยมลายูแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใน
พื้นที่ ขณะเดียวกันก็จะต้องส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนต่อกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานรั ฐที่
เกี่ยวข้อง ประการที่สอง การสร้างบรรยากาศในการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ประการที่สาม 
ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับถึงปัญหาของชุมชนตนเองร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ ประการที่สี่ การสร้างความเท่า
เทียม มีคุณธรรมปราศจากอคติ และสร้างความไว้วางใจระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ประการที่ห้า รัฐควร
ปรับปรุงบทบาทและยุทธวิธีในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับความเป็นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย (1) ภาครัฐควรสร้างความเข้าใจและสร้างความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน
กับประชาชน (2) ภาครัฐควรมีบทบาทในการสร้างนโยบาย  แนวทางในการจัดกิจกรรม และแผนในการท างานที่เอื้อ
ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ด้วยตนเอง (3) ภาครัฐควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนเกิดการพัฒนาในทุกมิติ ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างปกติสุข
ได้  
ค าส าคัญ มุมมองของประชาชน, การปฏิบัติงาน, เจ้าหน้าที่รัฐ, จังหวัดชายแดนภาคใต้. 
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Abstract 
 

This research aims to study the views of the public towards the performance of public 
officials and the problems that effect from the performance of public officials in the three 
southern border provinces. As well as, to study alternatives those enhance understanding between 
citizens and public officials. By means of an integrated research which is consists of qualitative 
research and quantitative research, using a random stratified sampling, sampling residents in the 
three southernmost provinces, in-dept interview, questionnaire and observation as a tool to 
collect filed data from the key informant which is divide into three groups:  scholars, leaders of 
the NGO and the general public.  

The study indicated that most of the respondents were female between the ages of 21-30, 
lower and high secondary school, employee, Muslim, single status and most of them are living 
outside the municipal. By overall, the public satisfaction is moderate level with the performance 
of public officials in the three southern border provinces. The main problems affecting the public 
view on the performance are as billow:   

1-The views of the public towards performance of local authorities in the three 
southernmost provinces found that the views of local people have negative opinion for example 
the lack of knowledge and understanding of the special nature of the people in the area as well 
as the performance of government officials which is lack of equality and discrimination against 
people of other religions. Therefore, the state agency needs to operate in three southern 
provinces have learn to understand the difference in dimensions. It will make the operation has 
achieved. It is fundamental importance in troubleshooting disputes in the region.  

2-The satisfaction of the performance of public officials in the three southernmost 
provinces found that the operation and service of the public authorities most viewed official’s 
state that the service is very good. Some of the group said government officials delayed services 
and lack of good service because of bring emotions and feelings into practice, the impolite way of 
conversation and the performance that created distrust such as the arrest of a suspect in the area.  
The public understand that the operational should have evidence, the process is clear and justice, 
community leaders and people involved can recognize process for any steps. Thus, how the 
direction of people to satisfaction in three southern border provinces, it depends on the behavior 

Research 
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of public officials working in the area that how far will attract and satisfy. The performance 
behaviors of authorities are important.  

3-The ways to enhance understanding between the people and the performance of public 
officials in the three southernmost provinces found that the guidelines seek to build understanding 
between the people of the state will require on several factors, first, promoting understanding 
about the lifestyle, cultural beliefs of Thai Melayu to the authorities who take duties in the area. 
Meanwhile, it must promote knowledge and the understanding of the operations of government 
agencies who involved to the public. Second, build up the good condition in communication 
between officials and the public. Third, the public can get involved in the problems of their 
community with the state authorities. Fourth, to create equality, moral prejudice and build trust 
between public and government officials. Fifth, the government should improve the role and 
tactical solutions to suit with the three southern border provinces. 
 Recommendations from the study: 1) the government should create understanding and 
build equality in operation with the public 2) government should play role in shaping policy, in the 
activity and plans in the operation that encourages people to get involved in solving the problem 
by themselves. The government should encourage and support people to develop in all 
dimensions as well as activities to coexist peacefully in a multicultural society. 
 
Keywords, public view, the operation, a government official  
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บทน า 
สังคมในปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ในบ้านเมือง

ล้วนมีแต่ความรุ่นแรงไม่ว่าเหตุการณ์ทางด้านสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนความมั่งคงของประเทศ 
เฉกเช่น ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ค าว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึง จังหวัด
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
มีลักษณะเฉพาะและพิเศษกว่าพื้นที่อื่น ๆ กล่าวคือ เป็น
พื้นที่ที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ประชาชนส่วนใหญ่
ประมาณร้อยละ 80 นับถือศาสนาอิสลามใช้ภาษามลายู
ท้ อ ง ถิ่ น ในกา รสื่ อส า ร ในชี วิ ตป ระจ า วั น  และมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
และที่ส าคัญเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่น ในขณะเดียวกันก็
มีความเปราะบางต่อเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศ
เช่นกัน ซึ่งรัฐบาลทุกยุคสมัยได้ให้ความส าคัญ และสนใจ
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาพื้นที่ห้าจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มาโดยตลอด เนื่องจากว่าสภาพปัญหาของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน มี
ความซับซ้อนละเอียดอ่อน ด้วยเหตุผลของความแตกต่าง
ทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี 
(ทรงกิตติ จักกาบาตร์. 2546: 8) 
 อย่างไรก็ตามปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่เป็นปัญหาจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลากว่า 95 ปี 
กล่าวคือ การก่อการความไม่สงบ และปัญหาความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ  ซึ่งส่วน
หนึ่งมีสาเหตุจากความแตกต่าง ทางด้านภาษา  การนับ
ถือศาสนา  และวัฒนธรรม  ตลอดจนเจตคติและค่านิยม  
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ (วิโรจน์  
ราธรักษ์. 2528: 1)  ที่ดินแดนส่วนนี้เคยมีฐานะเป็น
ประเทศราชของไทย มีเจ้าเมืองปกครองนครเอง (ประยูร
ศักดิ์  ชลายนเดชะ. 2539: 58) ต่อมารัฐบาลไทยได้
เปลี่ยนแปลงเป็นระบอบวิธีการปกครองโดยยกเลิก
ต าแหน่งเจ้าพระยาเมืองต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะการปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 บรรดาเจ้าเมือง
เก่าๆ ที่สูญเสียอ านาจหนีไปอยู่ต่างประเทศต่างก็
พยายามหาวิธีเพื่อจะกลับมาครองอ านาจอีกอยู่เสมอ จึง
เกิดขบวนการ และองค์กรต่างๆ ก่อกวนสร้างความไม่
สงบให้เกิดขึ้น (กิตติ  รัตนฉายา. 2533: 4) โดยใช้ความ

แตกต่างทางด้านสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมเป็น
เงื่อนไขเพื่อแบ่งแยกดินแดน  
 สอดคล้องกับ (วิโรจน์ ราชรักษ์. 2528: 1) ที่ได้
กล่าวว่า ความไม่สงบเรียบร้อยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นปัญหาพื้นฐาน มีรากฐานจากปัญหาด้านสังคม
จิตวิทยา อันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างในด้านศาสนา 
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ท าให้
เกิดความไม่เข้าใจกันละความหวาดระแวงต่อกันจึง
น าไปสู่ความขัดแย้ง ประกอบกับมีกลุ่มโจรที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เลื่อน
ไหวอยู่ตลอดเวลา   สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน 
และเงื่อนไขจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ภาษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม เกื้อกูลให้กลุ่มขบวนการต่าง ๆ 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศแสวงหา ประโยชน์จาก
การแอบอ้างศาสนาเข้าไปปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับ
เยาวชน เพื่อสืบทอดในรุ่นต่อไป ประกอบกับสภาพพื้นที่
พรมแดน ไทย – มาเลเซีย ง่ายต่อการหลบหนีหลังจาก
การก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ ทั้งนี้ผ่านมาการก่อความ
ไม่สงบมีลักษณะกระจายในหลายพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อที่จะตอบโต้ ก่อกวน สร้างความสับสนต่อเจ้าหน้าที่
รัฐ ซึ่งจะส่งผลทางด้านจิตวิทยาและความเชื่อมั่นของ
ประชาชน  

สอดคล้องกับ (สุทธิพงศ์   พรหมไพจิตร และ
คณะ. 2539: 3-4) สถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย
และความไม่มั่นคงในพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยเฉพาะ นราธิวาส ยะลาและปัตตานี ได้เกิดขึ้นอย่าง
ยืดเยื้อยาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การก่อการร้าย
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การลอบท าร้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนผู้บริสุทธิ์ การเผาโรงเรียน การเรียกค่า
คุ้มครองยังคงมีเกิดขึ้น  แม้ว่ารัฐบาลได้พยายามแก้ไข
ปัญหาโดยใช้นโยบาย “การเมืองน าการทหาร” ทุ่มเท
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสร้างความอยู่ดีกินดีให้แก่
ประชาชน การปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสร้างความเข้าใจ 
ลดความหวาดระแวง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการทาง
ทหารกดดันสลายก าลังของขบวนการโจรก่อการร้ายจน
สามารถ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นก็ตาม แต่ก็มีบางส่วนที่
ยังหลงเหลืออยู่ ถึงแม้รัฐบาลจะมีการก าหนดนโยบาย
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และมาตรการในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อย
และความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบใดก็ตาม 
ก็ไม่สามารถท าให้เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายลดลงหรือยุติ
ลงได้เลย ในปัจจุบันยังคงมีเหตุการณ์ก่อการร้ายปรากฏ
ให้เห็นอยู่อย่างสม่ าเสมอ เหตุการณ์เผาโรงเรียนใน
จังหวัดสงขลา การลอบวางระเบิดในจังหวัดปัตตานี และ
การลอบยิง เจ้าหน้าที่ของรัฐในบริ เวณสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปในข่าวสาร
ประจ าวัน ด้วยเหตุดังกล่าว หัวใจของการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนจึงอยู่ที่การสร้างความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน ทั้งระหว่างประชาชนกับประชาชน และภาครัฐ
กับประชาชน ตามพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ก าชับให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมุ่ง 
“เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ประชาชนในพื้นที่ที่แบ่งแยก
ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมและภาษาพูดเป็นแนวคิด
หลักที่ใช้การสร้างสงบสุขในพื้นที่ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และมุมมองที่ อคติของข้าราชการต่อประชาชนเป็น
ยุทธศาสตร์หลักที่รัฐบาลหลายสมัยได้พยายามท า เพื่อให้
เกิดผลตอบรับที่ดีจากประชาชน ลดความหวาดระแวง
ระหว่างกัน อันจะน าไปสู่ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และ
สันติสุขที่ทุกฝ่ายเรียกร้องให้กลับคืนมา 
 ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยได้เล็งเห็น
ถึงกระบวนการแก้ไขปัญหา การใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่
รัฐที่ปฏิบัติต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ต่อบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าประชาชนมีมุมมอง
อย่างไร มีความพึงพอใจมากน้อยเพียงต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว รวมไป
ถึงแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว หากผลการวิจัยเล่มนี้ เสร็จ
สมบูรณ์ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และการ
ก าหนดนโยบายในการแก้ไขผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ให้เกิดประสิทธิภาพในล าดับต่อไป ตลอดจนถึง
การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐใน
พื้นที่ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ อันจะน าไปสู่การเสริมสร้างสันติสุข และการ
ด าเนินงานที่เอื้อต่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

ให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดจนการอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ใช้ประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ
จังหวัดนราธิวาส  

1.2 การสุ่มกลุ่มตัวจะใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Sampling) โดย การเลือกลุ่มตัวอย่างที่
อาศัยอยู่ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน  300 คน แบ่ง
ออกเป็นจังหวัดละ 100 คน ดังต่อไปนี้   

1.2.1 จังหวัดปัตตานี แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนที่1 อ าเภอโคกโพธิ์ คือ ต าบลทุ่งพลา (บ้านเกาะตา) 
ต าบลท่าเรือ (บ้านนิคม) ต าบลโคกโพธิ์ (บ้านโคกโพธิ์) 
ส่วนที่ 2 อ าเภอเมือง คือ ต าบลรูสะมิแล (ถนนเจริญ
ประดิษฐ์) ต าบลอาเนาะรู (บ้านยูโย) ต าบลปูยุด (บ้านบ
ราโอ) ส่วนที่ 3 อ าเภอยะรัง คือ ต าบลประจัน (บ้านบรา
โอ) ต าบลสะนอ (บ้านสะนอ) ต าบลสะดาวา (บ้านศาลา
สอง)   

1.2.2 จังหวัดยะลา แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนที่ 1 อ าเภอกรงปีนัง คือ ต าบลสะเอะ (บ้านบาตูบือ
ละ) ต าบลกรงปีนัง (บ้านสะเก) ต าบลปุโรง (ตะโละ
ปานะ) ส่วนที่ 2 อ าเภอยะหา คือ ต าบลบาโระ (บ้านปู
แล) ต าบลบาโงยซิแน (บ้านซีเยาะ) ต าบลยะหา (บ้านกือ
เต) ส่วนที่ 3 อ าเภอเมือง คือ ต าบลพร่อน (บ้านตาสา) 
ตลาดเก่า ถนนวิฑูรอุทิศ 7, 8, 9, 10,  

1.2.3 จังหวัดนราธิวาส แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
ส่วนที่ 1 อ าเภอแว้ง คือ ต าบลแว้ง (บ้านกรือซอ) ต าบล
เอราวัณ (บ้านแอแว) ต าบลฆอเลาะ (บ้านจะมาแกะ) 
ส่วนที่ 2 อ าเภอยี่งอ คือ ต าบลยี่งอ (บ้านบูแม)   ต าบล
ตะปอเยาะ (บ้านบูเกะบากง) ต าบลจอเบาะ (บ้านต้น
ตาล) ส่วนที่ 3 อ าเภอระแงะ คือ ต าบลกาลิซา (บ้านตา
โบแร) ต าบลมะรือโบตก (บ้านก าปาเระ) ต าบลเฉลิม 
(บ้านซีโป) 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่ อ งมือที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อแบบ

สัมภาษณ์  และ แบบสอบถามเรื่อง  “มุมมองของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: จังหวัดปัตตานี 
จังหวดัยะลา จังหวัดนราธิวาส” โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ 

ส่ ว นที่  1  เ ป็ น แบบสั มภ าษณ์ ( Interview 
Schedule) โดยแบ่งการ สัมภาษณ์ ประชาชนในพื้นที่
ส า ม จั ง ห วั ด ช า ย แ ดน ภ าค ใ ต้  แ ล ะ  กลุ่ ม บุ ค ค ล 
ประกอบด้วย นักวิชาการ ครูสอนโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนา และ ผู้น าองค์กรอิสระ 

1.1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของ
ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย เพศ , อายุ, ระดับ
การศึกษา, อาชีพ, ศาสนา, จังหวัด, สถานภาพ, ถิ่นที่อยู่
อาศัย, ที่ตั้งของที่อยู่อาศัยภูมิล าเนา  

1.2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในด้าน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ, ผลกระทบที่เกิดจาก
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, ข้อเสนอแนะและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
จากประชาชนทั่วไป และนักวิชาการจ านวน 300 คน 

2.1 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับ
การศึกษา, อาชีพ, ศาสนา, จังหวัด, สถานภาพ, ถิ่นที่อยู่
อาศัย, ที่ตั้งของที่อยู่อาศัยภูมิล าเนา 

2.2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในด้าน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ, ผลกระทบที่เกิดจาก
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, ข้อเสนอแนะและแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

2.3 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับการ
บริการ ในส่วนนี้คณะผู้วิจัยเลือกใช้แบบวัดตามแนวทาง
ของ Likert Scale โดยก าหนดคะแนนความพึงพอใจไว้
ดังต่อไปนี้ 

ระดับ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง พึงพอใจมาก 
ระดับ 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง พึงพอใจน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง พึงพอใจน้อยที่สุด 
และก าหนดหลักเกณฑ์ในการแปลความหมาย

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจโดยยึดตามแนวคิดของเบสท์ 
(อดิศักดิ์ -พงษ์พูลผลศักดิ์, 2546: 70) 

ระดับคะแนน   
 ความหมาย 

คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.80 กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับข้อค าถามนั้นน้อยมาก 

คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับข้อค าถามนั้นน้อย 

คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับข้อค าถามปานกลาง  

คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับข้อค าถามนั้นมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับข้อค าถามนั้นมากที่สุด 
 3. วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม ผู้วิจัย
ด าเนินการเป็นขั้นตอน คือ แจกแบบสอบถามให้กับ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส) 
โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 1 เดือน  

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นแบบสัมภาษณ์ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ (3.2.1) สร้างค าถามหลัก ๆที่ใช้ใน
กรสัมภาษณ์ (3.2.2) นัดหมายบุคคลที่สัมภาษณ์ (3.2.3) 
พบผู้ให้สัมภาษณ์พร้อมขออนุญาตบันทึกเสียงสัมภาษณ์
ไว้ (3.2.4) บันทึกการให้สัมภาษณ์ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

เครื่ อ งมือที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้  คื อแบบ
สัมภาษณ์  และ แบบสอบถามเรื่อง  “มุมมองของ
ประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าที่รัฐในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
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ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
โดยน าทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาอธิบายวัตถุประสงค์เพื่อ
ทราบถึงทัศนคติ และมุมมองของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ส่วนที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. สถิติพรรณนา (Description Statistics) 
ได้แก่ ข้อมูลด้านข้อมูลบุคคล ด้านการปฏิบัติงาน ระดับ
แรงจูงใจ วิเคราะห์ด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ชิ ง ส ถิ ติ  ( Analytical 
Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อมุมมอง
ของประชาชนที่ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐใน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 

ในการวิเคราะห์สถิติทั้งหมด วิเคราะห์โดยใช้โป
แกรม SPSS for Windows (Statistical Package for 
the Social Sciences) 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์  ความถูกต้อง 
ครบถ้วน ของค าตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ 

2. จัดท าคู่มือลงรหัส (Code Book) 
3. ป้อนข้อมูลลงโปรแกรม SPSS 19.0 for 

Windows  
4. พิมพ์ข้อมูลที่บันทึกทั้งหมด น ามาตรวจสอบ

ความรู้ถูกต้อง และแก้ไข้จนเรียบร้อย 
5. วิเคราะห์ข้อมูลตามค่าสถิติที่ต้องการ 

 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 
 การสรุปผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มประชากรที่
ใช้ในการศึกษามุมมองของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้สรุปได้
ดังนี้  

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.7 และเป็นเพศ คิดเป็นร้อย
ละ 39.3 ของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด และส่วนใหญ่มี
อายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.7 ของกลุ่ม

ประชากรตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นอายุน้อยกว่า 20 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 19.0 ของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด 
และมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 31.7 ของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด   
รองลงมาเป็นมีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
31.0 ของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด ส าหรับอาชีพส่วน
ใหญ่จะมีอาชีพรับจ้าง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.7 ของ
กลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็น ค้าขาย คิด
เป็นร้อยละ 19.7 ของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด และ
การนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 73.3 ของ
กลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา เป็นศาสนาพุทธ 
คิดเป็นร้อยละ 24.3 ของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด 
โดยอาศัยอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานี คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของ
กลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด   กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ใน
เขตจังหวัดยะลา คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของกลุ่มประชากร
ตัวอย่างทั้งหมด และกลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในเขตจังหวัด
นราธิวาส คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง
ทั้งหมด  โดยมีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีที่อยู่อาศัยนอกเขต
เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 56.0 และอยู่ในเขตเทศบาล คิด
เป็นร้อยละ 44.0 ของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด และ
ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.0 
ของกลุ่มประชากรตัวอย่างทั้งหมด รองลงมามีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 41.7 ของกลุ่มประชากรตัวอย่าง
ทั้งหมด 

2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนกับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีดังนี้ 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนที่
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้   พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของมุมมอง
ของประชาชนที่ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับ 3.05 แสดงว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง  

 2.2 ความคิดเห็นของประชาชนที่ต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้   พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของมุมมองของ
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ประชาชนที่ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับ 3.00 แสดงว่าประชากร
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับปาน
กลาง  

2.3 ความคิดเห็นของประชาชนที่ต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้   พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของมุมมองของ
ประชาชนที่ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับ 3.09 แสดงว่าประชากร
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กรมการปกครองในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ใน
ระดับปานกลาง  

 2.4 ความคิดเห็นของประชาชนที่ต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้   พบว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมของมุมมองของ
ประชาชนที่ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับ 3.18 แสดงว่าประชากร
กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง  
 
อภิปรายผล 

1. มุมมองของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 
สาเหตุส่วนใหญ่ของมุมมองของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบัติในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ด้วยลักษณะ และ
ความแตกต่างของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ที่
มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย และมีวิถีชีวิตที่มี
ความแตกต่างไปจากประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่
จะต้องอาศัยการท าความเข้าใจถึงความแตกต่างดังกล่าว 
และอาจเป็นช่องว่างที่จะก่อให้เกิดความไม่เข้าใจต่อกันได้
ระหว่างประชาชนกับประชาชน และประชาชนกับ
เจ้าหน้าที่รัฐได้ หากไม่มีการสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
โดยเฉพาะในประเด็นการปฏิบัติงานในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
รัฐ นอกจากจะต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ ความ
แตกต่างทางความคิดแล้ว ประการที่ส าคัญยิ่งคือการสร้าง
ความยุติธรรม ความเท่าเทียมในมิติต่าง ๆ บนพื้นฐาน

ของความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่ 
โดยไม่มีประเด็นการนับถือศาสนามาเป็นบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติ จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยยังคงพบ
เห็นความเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่มีความคิดเห็นด้าน
ลบต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ขาดความรู้ ความเข้าใจถึง
ลักษณะพิเศษของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างการด าเนินชีวิตของประชาชนกับการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ และการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนขาดความเท่าเทียม และเลือก
ปฏิบัติต่อประชาชนที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ดังนั้นการที่
หน่วยงานของรัฐจะเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้นั้นจะศึกษาท าความเข้าใจถึงความ
แตกต่างในมิติต่าง ๆ จึงจะท าให้การปฏิบัติงานนั้น
บรรลุผลส าเร็จได้ และในขณะเดียวกันก็ไม่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างกันได้ และย่อมเป็นพื้นฐานส าคัญใน
การแก้ไข จัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ (อมรวิชช์ นาครทรรพ 
2551 : 81-83) ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการ
จัดการศึกษาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขในสามจังหวัด
ภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่าชายแดนภาคใต้มีเอกลักษณ์
เฉพาะทางสังคมและวัฒนธรรม การจัดการศึกษาต้องมี
ความประณีต ทั้งวิธีคิดและวิธีท างาน จึงจะสามารถ
ปฏิรูปการศึกษาได้ส าเร็จ สามารถเปลี่ยนวิกฤติให้เห็น
โอกาสได้ การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้คือ
การเร่งแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างศรัทธาในการเป็นน าไปสู่การ
ลดเงือนไข และข้ออ้างทีก่อให้เกิดปัญหา การปฏิรูปทาง
สังคม การเมืองและการศึกษา ต้องมีการปฏิบัติอย่าง
จริงจัง และสม่ าเสมอบนพื้นฐานของความเข้าใจกัน 

2. ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้พบว่า การปฏิบัติงานและบริการของเจ้าหน้าที่รัฐ
ต่อประชาชน ส่วนใหญ่มองว่า เจ้าหน้าที่รัฐให้การบริการ
เป็นอย่างดี ซึ่งมีบางกลุ่มที่มองว่าเจ้าหน้าที่รัฐบริการ
ล่าช้า และขาดบริการที่ดี น าอารมณ์และความรู้ สึก
ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติงาน การพูดจาไม่เหมาะสมกับ
ประชาชน และการปฏิบัติงานที่สร้างความคลางแคงใจ 
อาทิเช่น การจับกุมผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ ประชาชนมองว่า

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVsYeUjujOAhUFro8KHTnFCqgQFggdMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FTHAIHOtNEW%2Fposts%2F376682319053853&usg=AFQjCNGGSDv7Lk-0rBY7s5N6xtnXEj6roQ&bvm=bv.131286987,d.c2I
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การปฏิบัติงานในส่วนด้งกล่าวควรมีหลักฐาน และ
กระบวนการที่มีความชัดเจนตรงไปตรงมา และมีความ
ยุติธรรม  ผู้น าชุมชน และผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถรับรู้
กระบวนการด าเนินงานอย่างตรงไปตรงมาได้ ดังนั้น
ความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จะมีทิศทางอย่างไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับพฤติกรรม
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จะ
สามารถจูงใจและสร้างความพึงพอใจได้มากน้อยเพียงใด
นั้น พฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นประการ
ส าคัญ สอดคลองกับแนวคิดของ วิรุฬ พรรณเทวี . 
(2542) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายใน
จิตใจของมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลว่า
จะมีความคาดหมายกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างไร ถ้าคาดหวัง
หรือมีความตั้งใจมากและได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมี
ความพึงพอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวัง
หรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง
ตามที่คาดหวังไว้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตั้งใจไว้ว่าจะมีมาก
หรือน้อย และสอดคล้องกับ ฉัตรชัย คงสุข. (2535) 
กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการของบุคคล
ได้รับการตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่ง 
ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความ
ต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง เฉก
เช่นเดียวกันกับการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่จะต้องอาศัยความเข้าใจ ความจริงใจ ความ
จริงจัง มีความโปร่งใส มีความยุติธรรม และประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการได้ ย่อมส่งผลต่อสภาพ
ความรู้ความไม่ไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ย่อมเป็นผลดีต่อ
การบูรณาการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่าง
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐได้ 

3. แนวทางในการสร้างความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่า พื้นที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่จะต้องอาศัยความเข้าใจในหลากหลาย
มิติ ทั้งนี้เนื่องจากพื้นดังกล่าวประกอบด้วย ปัญหาความ
ไม่เข้าใจในเชิงประวัติศาสตร์ ปัญหาความเข้าใจทาง

สังคมวัฒนธรรม ศาสนาและความเชื่อที่มีลักษณะสังคม
พหุวัฒนธรรม ปัญหาด้านการจัดการการศึกษาที่ขาด
ความสมดุลระหว่างวิถีชีวิตและความเชื่อ และปัญหาการ
จัดสรรทรัพยากร ปัญหาด้านการสื่อสารผ่านวัฒนธรรม 
และปัญหาด้านผลประโยชน์ทางการเมือง ซึ่งสอดคล้อง
กับ สมชาย วิรุฬหผล. (2553) ที่ได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาแรก
คือ ปัญหาในเรื่องเชิงประวัติศาสตร์ ปัญหาที่สอง คือ 
ความไม่ยุติธรรม และปัญหาที่สามคือ ความไม่ยอมรับ
ความหลากหลายของคนในประเทศ ซึ่งในแต่ละพื้นที่แต่
ละแห่งก็มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ถามว่าคนไทย
แท้ ๆ มีไหม ไม่มีหรอก  คนไทยทุกวันนี้เกิดจากการ
ผสมผสานเชื้อชาติต่าง ๆ ทั้ง มอญ เขมร พม่า จีน แขก
เปอร์เซีย ปนกันไปหมด แต่ในสมัย จอม พล.ป พิบูลย์
สงคราม การเอาเร่ืองชาตินิยมเข้าไปบังคับว่า วัฒนธรรม
ของไทยต้องเป็นอย่างนี้  วัฒนธรรมอื่นไม่รับการ
สนับสนุน ซึ่งที่จริงวัฒนธรรมที่ว่า เป็นเพียงแค่วัฒนธรรม
ภาคกลาง วัฒนธรรมรัตนโกสินทร์เท่านั้น อย่างที่ภาค
อีสานเขาก็มีวัฒนธรรมของเขา ภาคเหนือก็มีวัฒนธรรม
ของเขา ภาคใต้ก็มีวัฒนธรรมของเขา แต่บังเอิญในเรื่อง
ศาสนาใกล้เคียง จึงไม่ค่อยมีปัญหามากนัก แต่ในจังหวัด
ภาคใต้ส่วนใหญ่เป็นเชื้อสายมาลายูจึงเกิดปัญหาได้ 
เพราะมีลักษณะวัฒนธรรม และความเชื่อที่มีความ
แตกต่างกัน หากไม่ได้การสร้างความเข้าใจในวิถีย่อมเกิด
ปัญหาขึ้นได้อย่างเช่นปัจจุบัน อย่างไรก็ดีลองมอง
ย้อนกลับไปในอดีตก่อนจะมีปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้น 
สังคมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นสังคมเอื้ออาทรกัน แม้
จะมีเชื่อชาติต่าง ๆ อาทิ เชื้อชาติแขก เชื้อชาติไทย เชื้อ
ชาติมาลายู  เชื้อชาติจีน แต่ก็อยู่กันมาได้ โดยสันติ 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดปัจจุบันคือ ข้ามไปยัง “รัฐกลันตัน” 
ของมาเลเซีย จะยังเห็นว่า หมู่บ้านไทยพุทธและหมู่บ้าน
มุสลิมยังอยู่กันอย่างสันติสุข และมีการช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน เวลามีงานที่สุเหร่าชาวไทยพุทธก็ไปช่วย เวลามี
งานวัด ชาวมุสลิมก็ไปช่วย ซึ่งเมื่อก่อนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ก็อยู่กันอย่างนี้ แต่หลังจากมีการกดขี่ข่ม
เหงเกิดขึ้น การไม่ให้ความเป็นธรรมจากข้าราชการ จึง
กลายเป็นปัญหาขึ้นมา ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ เมื่อ
ข้าราชการถูกชาวบ้านไล่หรือถูกย้ายก็มักจะส่งลงไป 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเมื่อเข้าไปแล้วบางคนก็ไปกดขี่
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ข่มเหงชาวบ้าน แล้วยังมีอคติความไม่เข้าใจและการ
พูดจาด้วยภาษาที่ไม่เข้าใจยิ่งทวีความแตกแยกกันมาก
ขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังมีข้าราชการบางคนไปแสวงหา
ผลประโยชน์ทั้งเร่ืองยาเสพติด เรื่องของเถ่ือน เป็นต้น  

ดังนั้นการแสวงหาแนวทางในการสร้างความ
เข้าใจระหว่างประชาชนกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องอาศัยปัจจัย
หลายประการได้แก่ ประการที่หนึ่ง การส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจระหว่างวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเชื่อของชาว
ไทยมลายูแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะเดียวกันก็จะต้อง
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนต่อกระบวนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชน
และเจ้าหน้าที่รัฐมีความเข้าใจต่อข้อจ ากัดของความเป็น
ชาวไทยเชื่อมลายู และประชาชนก็สามารถที่จะรับรู้
ข้อจ ากัดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐได้ด้วยเช่นกัน 
ประการที่สอง การสร้างบรรยากาศในการสื่อสารระหว่าง
เจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ได้แก่ การสร้างรอยยิ้ม การ
พูดจาสุขภาพ การเคารพสิทธิมนุษยชน และการสร้าง
ความเข้าใจในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและมลายู 
ประการที่สาม ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับถึง
ปัญหาของชุมชนตนเองร่วมกับเจ้าหน้าที่ รัฐ ทั้ งนี้
เนื่องจากการรับปัญหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ อาจจะส่งผล
ต่อข้อเท็จจริงที่ต่างฝ่ายต่างได้รับ ซึ่งบางฝ่ายอาจจะได้
ข้อเท็จที่มีความคลาดเคลื่อนได้ ส่งผลให้เกิดปัญหาและ
ความขัดแย้งกันได้ ควรมีสภาการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์ในการด าเนินงาน ประการที่สี่ การสร้างความเท่า
เทียม มีคุณธรรมปราศจากทัศนะคติ และสร้างความ
ไว้วางใจระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ประการที่
ห้า รัฐควรปรับปรุงบทบาทและยุทธวิธีในการแก้ไข
ปัญหาให้เหมาะสม และสามารถปรับตัวให้ เข้ากับ
ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนใต้ได้  

ดังนั้นมุมมองของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานรัฐ 
ซึ่งอาจจะมีประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย และแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อไป ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นสิ่ งที่ เจ้าหน้าที่ รัฐทุกฝ่ายจะต้อง

ปรับเปลี่ยนวิถีคิดสู่การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ มิใช่
ให้ประชาชนเป็นผู้ปรับเปลี่ยนวิถีเป็นไปตามการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้ารัฐ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.1 จากการศึกษามุมมองของประชาชนที่มีต่อ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รัฐควรมีบทบาทในการสร้างนโยบาย
และแผนในการท างานที่สนับสนุนและส่งเสริมบทบาทให้
ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง  

1.2 จากการศึกษาปัญหาของการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ ในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รัฐควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนเกิดการพัฒนาทั้งในด้านการพัฒนาอาชีพ และ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่
เป็นลักษณะพหุวัฒนธรรมได้ 

1.3 จากศึกษาแนวทางในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐควรมี
แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนที่อยู่ ในพื้นที่สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจัยถึงการสร้างความเข้าใจกับ

สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรมว่าการจัดการทางสังคมอย่างไร
ที่จะน าพาไปสู่ความสงบสุข และทุกคนในสังคมมีความ
สมานฉันท์กัน 
 2.2 ควรมีศึกษาการวิจัยถึงแนวทางในส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 2.3 ควรมีศึกษาวิจัยถึงการสร้างความกลมกลืน
ในวิธีชีวิตกับการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
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