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บทคัดยอ 

  
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทัศนคติ ของผูนําชุมชนตอนโยบายของรัฐในการแกไขปญหาความไมสงบ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี”  โดยสอบถามความเห็นของผูนําชุมชนจังหวัดปตตานี จากอําเภอเมือง  อําเภอสายบุรี   และ
อําเภอโคกโพธ์ิ   จํานวน  100  คน  ซ่ึงกําหนดตัวแปรอิสระ 3 ตัวคือ 1) โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  2)  นโยบาย
การพัฒนาสูชนบท และ 3)การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมกําหนดนโยบายของรัฐ  เก็บขอมูลดวยการสัมภาษณ
และจากการสรางแบบสอบถามท่ีเก่ียวของกับผูตอบแบบสอบถาม  คําตอบจากผูตอบแบบสอบถามตางๆ  ไดนํามา
วิเคราะหในรูปแบบของความถี่และปรับเปนคาของรอยละ  ผลลัพธของคารอยละท่ีมากท่ีสุดจากตัวแปรอิสระสามตัว
ดังกลาวจะเปนคาท่ีสําคัญในการยืนยันถึงความเปนไปไดท่ีเปนทิศทางทัศนคติของผูนําชุมชนตอนโยบายการแกไข
ปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ี3จังหวัดชายแดนใตของรัฐ  งานวิจัยน้ีพบวา 1) รอยละ 50 เห็นวา โครงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจไดเกิดประโยชนตอชุมชนในทองถิ่นในจังหวัดปตตานี 2) รอยละ 54 เชื่อวา โครงการพัฒนาจากภาครัฐไม
ตรงกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นและไมสอดคลองกับวัฒนธรรมความเปนอยูของคนในพ้ืนท่ี  และ 3)  
รอยละ 65 เชื่อวา ประชาชนเห็นวาระดับรากหญาถูกทอดท้ิงไมมีสวนไดสวนเสียในการกําหนดนโยบายของรัฐ
เทาท่ีควร อยางไรก็ตาม  ยังมีปญหาอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวของกับทัศนคติตอนโยบายของรัฐ  อยางเชน ผูนําชุมชน เชื่อวา 
โครงการพัฒนาของภาครัฐไมตรงกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น  (รอยละ 75)  นอกจากน้ี และประชาชน
เชื่อวา การพัฒนาดานการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานียังไมท่ัวถึง (รอยละ 68.00)  
 
คําสําคัญ: ทัศนคต,ิ ผูนําชุมชน, นโยบายรัฐ, จังหวัดปตตานี 
 

 
 

 

บทความวิจัย 
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Attitude of Community Leaders to State’s Policy: CaseStudy of the Unrest  

Resolution in Pattani Province 

 
ABSTRACT 

 
 The objective of this research is to “study the attitudes of community leaders to state’s 
policy of unrest resolution in Pattani Province” by question about opinion of 100 community 
leaders from three districts of Pattani Province which comprised with Muang District, Saiburi District, 
Khokpho District. The study determined with three independent variables, namely: 1) economic 
development projects 2) rural development policy, and 3)   giving opportunity to the people in 
making public policy of the state. The data were collected from interviews and questionnaires and 
analyzed in the frequency of percentage the highest percentage of results answers of three 
independent variables will be important to confirm the feasibility of the attitudes of community 
leaders to state’s policy of unrest resolution in Pattani Province. This research found that: 1) 50 
percent agreed that the development of economic benefit to the local community in Pattani 
Province 2) 54 percent believe that the development of the state do not meet the needs of local 
residents and inconsistent with cultural well-being of people in the area, and 3) 65 percent of the 
public believes that grassroots people were neglected in participate making public policy of the 
state as it should. However, also has other problems may be related to attitudes toward public 
policy, such as 75 percent of communities leaders view that the community development projects 
of the government does not meet the needs of local residents and 68 percentage of communities 
leaders believe the development of education in the area of Pattani Province, still not cover all 
area of PattaniProvince. 
 
Keywords: attitude, community leader, state policy, Pattani Province 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
จังหวัดปตตานีมีอัตลักษณเฉพาะทางสังคม 

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาท่ี
แตกตางจากภูมิภาคอ่ืนของประเทศ ประกอบกับพ้ืนท่ีน้ี
อยูใกล กับประเทศเพ่ือนบานท่ีมีลักษณะทางสังคม 
วัฒนธรรมและศาสนาเดียวกัน เปนพ้ืนท่ีมีลักษณะพิเศษ
มีลักษณะทางสังคมผิดแผกแตกตางจากดินแดนสวนอ่ืน 
ๆ ของประเทศ ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 
มีเอกลักษณทางดานภาษา ศาสนา คามเชื่อ วัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีของตน มีความสํานึกใน
ประวัติศาสตรของตนเองสูง มีความรูสึกวาตนเองเปนชน
พ้ืนเมืองในทองถิ่นท่ีมิไดอพยพมาจากท่ีไหน ในขณะท่ี
ประชาชนอีกสวนหน่ึงนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอ่ืน 
ๆ ท่ีแตกตางกันไป จึงทําใหพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานีมีลักษณะ
ความหลากหลายทางสังคม 

ความแตกตางทางสังคม วัฒนธรรมและความ
เชื่อ อาจจะกอใหเกิดปญหาความขัดแยง อันมีรากเหงา
ลึกซ้ึงซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานของลัทธิความเชื่อ รูปแบบและ
ความสัมพันธระหวางรัฐกับฝายศาสนา อันนําไปสูความ
ไมยอมรับในอํานาจ สถานภาพ สิทธิและเสรีภาพของกัน
และกันจนกอใหเกิดการจัดตั้งกลุมขบวนการมุสลิมตางๆ 
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือปกปองสถานภาพ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนจนกลายเปนปญหาทาง
สังคมวิทยา และสงผลกระทบตอความม่ันคงของประเทศ 
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การคา การลงทุน 
ตลอดจนการทองเท่ียวก็ไดรับผลกระทบจนเปนเหตุใหน้ี
ไดรับการพัฒนาไปอยางคอนขางลาชากวาภูมิภาคอ่ืน ๆ 
ของประเทศ 

ปญหาการกอการรายในจังหวัดชายแดนภาคใต
มีการสั่งสมกันมานานจนกลาวไดวาเปนปญหาทาง
ประวัติศาสตร และความเปนมาทางสังคม การเมือง การ
ปกครองท่ีตอเน่ือง เกิดเปนชองวางท่ีลึกอยูในสังคมจาก
อดีตและหลงเหลืออยูจนถึงปจจุบัน คือทัศนคติหรือโลก
ทัศนของเจาหนาท่ีบานเมืองและประชาชนท่ีมีตอกันและ
กัน และอาจมีกลุมผลประโยชนหรือกลุมผูไมหวังดีบาง
กลุมแสวงหาผลประโยชนใหกับกลุมของตน โดยอาศัย
ลักษณะและเอกลักษณพิเศษของจังหวัดชายแดนภาคใต
ของไทย 

จากสภาพปญหานํามาซ่ึงความหวาดระแวง 
ความไมไววางใจซ่ึงกันและกัน เกิดความหวาดกลัวกัน
และกัน อันเปนสภาพท่ีเกิดขึ้นทุกฝายไมวาจะเปนฝาย
ประชาชนท่ัวไปซ่ึงถูกปองรายในทุกรูปแบบ ผูตองสงสัย
ถูกอุมหายไป และเจาหนาท่ีของรัฐถูกลอบทํารายเปน
ประจําแทบทุกวัน การคุกคาม การกอความไมสงบของผู
ไมหวังดีท่ีมุงปองรายโดยไมจํากัดเปาหมายในการกอการ
รายน้ี ไดกอเกิดขึ้นอันเปนเหตุใหเกิดความไมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ัวไป ซ่ึงพอสรุปได
ดังน้ีคือ  1) สภาพปญหาจากการกอการรายรวมท้ัง
ขบวนการแบงแยกดินแดน 2) ความไมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน และ 3) ขาวลือและการให
ขาวเพ่ือผลทางธุรกิจจากสื่อมวลชนตาง ๆ  

ปจจัยตางๆเหลาน้ีอาจจะเปนเหตุผลหน่ึงท่ีทํา
ใหกลุมชาติพันธกลาวเปนขออางในการเคลื่อนไหวทาง
การเมือง โดยเฉพาะการปลุกกระแสใหเกิดการตอตาน
อํานาจรัฐ และกอความไมสงบในรูปแบบตาง ๆ มาโดย
ตลอด สถานการณท่ีกอใหเกิดความไมสงบในพ้ืนท่ี
ดังกลาว มีปจจัยภายในท่ีเปนจุดออนและเงื่อนไขจาก
ความแตกตางทางดานเชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเก้ือกูลใหกลุมขบวนการตาง ๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศแสวงประโยชนจากการแอบอางศาสนา
เขาไปปลูกฝงอุดมการณใหกับเยาวชน ประกอบกับ
สภาพพ้ืนท่ีท่ีอยูใกลกับมาเลเซียท่ีงายตอการหลบหนี 
หลังจากกอเหตุราย  ท้ังน้ี ท่ีผานมาการกอความไมสงบมี
ลักษณะกระจายในหลายพ้ืนท่ี โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือจะ
ตอบโต กอกวน สรางความสับสนตอเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึง
จะสงผลดานจิตวิทยาและความเชื่อม่ันของประชาชน 
สําหรับปจจัยภายนอกท่ีกอใหเกิดเหตุการณความรุนแรง
ขึ้นสวนหน่ึงเกิดจากกระแสในตะวันออกกลางตอตาน
ชาติตะวันตกอยาง รุนแรง โดยเฉพาะประเทศ
สหรัฐอเมริกา อาจทําใหกลุมกอการรายเขามาแสวง
ประโยชนจากสถานการณในภาคใตเหตุการณความไม
สงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากน้ีแลวยัง
มีสาเหตุมาจากกลุมขบวนการตาง ๆ กลุมอิทธิพลทองถิน่ 
กลุมอิทธิพลการเมือง ทําใหเจาหนาท่ีรัฐไมสามารถ
แกปญหาไดดีเทาท่ีควรแถมยัง ตองพบอุปสรรคตางๆอีก
มากมายเชน ไมไดรับความรวมมือจากประชาชน การ
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ทํางานของเจาหนาท่ีรัฐในปจจุบันยังมีลักษณะตางหนวย
ตางทํา การควบคุมบังคับบัญชา และการติดตอสื่อสาร
ขาดประสิทธิภาพ การทํางานเปนไปในลักษณะตั้งรับ ไม
มีการปฏิบัติงานในเชิงรุก ทําใหขาราชการเสียขวัญ 
ประชาชนไมม่ันใจ  

โดยสรุปแลว  งานวิจัยน้ีจึงมุงท่ีจะตรวจสอบ
โจทยปญหาคือ “ทัศนคติของผูนําชุมชนตอนโยบายของ
รัฐ กรณีศึกษาการแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ี
จังหวัดปตตานีเปนเชนไร” 

 

วัตถุประสงคในการวิจัย 
        เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติของผูนําชุมชนตอนโยบาย
ของรัฐในการแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัด
ปตตานี 
 

สมมุติฐานของการวิจัย 
         1) นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเกิด
ประโยชนตอชุมชนทองถิ่นสงผลใหประชาชนมีทัศนคติ
ดานบวกตอนโยบายของรัฐบาล 
         2) นโยบายการพัฒนาสูชนบทสอดคลองกับ
วัฒนธรรมทองถิ่นสงผลใหประชาชนมีทัศนคติดานบวก
ตอนโยบายของรัฐบาล 
         3) ประชาชนระดับรากหญามีโอกาสรวม
กําหนดนโยบายของรัฐตอการพัฒนาทองถิ่นตนเองสงผล
ใหประชาชนมีทัศนคติดานบวกตอนโยบายของรัฐบาล 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
        ทําใหทราบถึงทัศนคติผูนําชุมชนท่ีมีตอนโยบาย 
ดานเศรษฐกิจ ดานพัฒนาสู ชนบทสอดคลอง กับ
วัฒนธรรมทองถิ่น การเปดโอกาสใหผูนําชุมชนมีสวน
รวมกันในการกําหนดนโยบายรวมกัน นําเสนอรูปแบบ
หรือวิธีการเพ่ือปรับนโยบายใหสอดคลองกับวัฒนธรรม
ของทองถิ่นในการแกปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัด
ปตตานี  
 

ขอบเขตการศึกษา 
        ขอบเขตดานพ้ืนท่ีและกลุมตัวอยาง 
 ผูศึกษาเลือกพ้ืนท่ีศึกษา จากสามเขตอําเภอ
ของจังหวัดปตตานี คือ  อําเภอเมืองเปนผูนําชุมชนใน
พ้ืนท่ี ตําบลรูสะมิแลจํานวน 33 คน  อําเภอสายบุรีเปน

ผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี ตําบลปะเสยาวอจํานวน 33 คน  และ
อําเภอโคกโพธ์ิเปนผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี ตําบลนาประดู 
จํานวน 34 คน รวมกลุมตัวอยางของการศึกษาผูศึกษา
เลือกผูนําชุมชนจํานวนท้ังหมด  100 คน  โดยสุมเลือก
แบบเจาะจง(Purposive sampling)  
        ขอบเขตดานเน้ือหา 

การศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาเก่ียวกับทัศนคติของ
ผูนําชุมชนตอนโยบายของรัฐในการแกไขปญหาความไม
สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี เน้ือหาสวนใหญศึกษาเจาะจง
ไปท่ีทัศนคติของผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานี ทัศนคติ
ผูนําชุมชนท่ีมีตอนโยบาย ดานเศรษฐกิจ ดานพัฒนาสู
ชนบทสอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น การเปดโอกาสให
ผูนําชุมชนมีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายรวมกัน 
นํา เสนอรูปแบบหรือวิ ธีการเ พ่ือป รับนโยบายให
สอดคลองกับวัฒนธรรมของทองถิ่นในการแกไขปญหา
ความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี ระหวางป 2547-
2553  
 
นิยามศัพท 
        ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกหรือทาทีของบุคคล
ท่ีมีตอบุคคล  วัตถุสิ่ งของ  หรือสถานการณตางๆ 
ความรูสึกหรือทาทีน้ีจะเปนไปในทํานองพึงพอใจหรือไม
พึงพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย  (สุธา จันทรเอม, 
2524 อางถึงใน นภา จันทรตรี, 2545 : 7 ) 

  ผู นําชุมชน หมายถึ ง  กํานัน ผู ใหญบาน 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล อิหมามประจํามัสยิด 
และผูนํากลุมองคกร อสม. ซ่ึงเปนผูนํา และมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ เพ่ือวางแผนดําเนินงานในชุมชน ในดาน
ความคิดริเร่ิม ทักษะ ความรู ทรัพยากรชุมชน เปนบุคคล
ท่ีชาวบานใหการยอมรับ ใหการเคารพ และเชื่อถือ 
         นโยบายของรัฐ หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีรัฐบาล
เลือกจะกระทําหรือไมกระทํา กิจกรรมตาง ๆ ท่ีรัฐบาล
หรือองคกรของรัฐจัดทําขึ้นเชน การจัดการบริการ
สาธารณะ (Public services ),การจัดทําสินคาสาธารณะ 
(public good),การออกกฎหมายและการบังคับใช
กฎหมาย แนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้น เพ่ือตอบสนองตอ
ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น หรือแนวทางท่ีรัฐบาลกําหนดขึ้น
เพ่ือแกไขปญหา ความคิดของรัฐท่ีกําหนดวาจะทําอะไร



วารสารวิชาการ อัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา                                          ปท่ี 3 ฉบับท่ี 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2556             
อดินันต สะแลแม, อับดุลเลาะ ยูโซะ                    ทัศนคติ ของผูนําชุมชนตอนโยบายของรัฐ...
  

 

51

หรือไม อยางไร เพียงไร เม่ือไร 5แนวทางกวาง ๆ ท่ี
รัฐบาล (ไมวาจะระดับใด) กําหนดขึ้นเพ่ือลวงหนา เพ่ือ
เปนการชี้นําใหเกิดการกระทําตาง ๆ ตามมา 
 การแกไขปญหาความไมสงบ หมายถึง วิธีการ
ในการปรับปรุง พัฒนาสวนท่ีไมดี สวนท่ีขัดของให
กลับมาดีขึ้น ตามแนวทางท่ีกําหนดไว เพ่ือเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติใหการปรับปรุงสถานการณความรุนแรง 
เหตุการณความไมสงบท่ีเกิดขึ้นรายวัน ประกาศใช
นโยบายตางๆ ในการแกไขปญหาความไมสงบท่ีเกิดขึ้น
ในจังหวัดปตตานีและพ้ืนท่ีใกลเคียงภาคใตบรรลุผล โดย
สามารถวิเคราะหกลวิธีตางๆ แลวรวมกันกําหนดวิธีการ
แกไขในแตละปญหาระยะสั้นและระยะยาว 
 จังหวัดปตตานี หมายถึง อําเภอเมืองในพ้ืนท่ี 
ตําบลรูสะมิแล อําเภอสายบุรีในพ้ืนท่ี ตําบลปะเสยาวอ 
และอําเภอโคกโพธ์ิในพ้ืนท่ี ตําบลนาประดู 
        ทัศนคติตอนโยบายการแกไขปญหาของรัฐ    
หมายถึง ทัศนคติของผูนําชุมชนในจังหวัดปตตานีท่ีมี
มุมมองตอโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ นโยบายการ
พัฒนาสูชนบท และโอกาสรวมกําหนดนโยบายของรัฐ
จากประชาชน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
        1)  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
            การศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาเลือกกลุมตัวอยางเปน
ผูนําชุมชนจาก 3 อําเภอ ของจังหวัดปตตานีจํานวน 100 
คน โดยแยกออกเปน 3 กลุมซ่ึงมีความแตกตางกัน ดังน้ี   
 - กลุมตัวอยางท่ีเปนผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี ตําบลรู
สะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี ประชาชนในบริเวณ
น้ีสวนใหญมีอาชีพประมง รับราชการ พนักงานหางราน 
เปนสังคมเปนชนบทผสมผสานสังคมเมือง จํานวน 33 
คน  
 - กลุมตัวอยางท่ีเปนผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี ตําบล
นาประดู อําเภอโคกโพธ์ิ จังหวัดปตตานี  ซ่ึงประชาชน
สวนใหญในบริเวณน้ีประกอบอาชีพเปนผูประกอบการ 
รับราชการ พนักงานหางราน ฯลฯ ถือวาเปนสังคม
ชนบทผสมผสานสังคมเมือง จํานวน 33 คน  
 -กลุมตัวอยางท่ีเปนผูนําชุมชนในพ้ืนท่ี ตําบลปะ
เสยาวอ อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ประชาชนสวน

ใหญ ในบ ริ เ วณ น้ี มีอ าชี พประมง  ทํ าส วน ทํ า ไ ร 
ผูประกอบการ รับราชการ ฯลฯ เปนสังคมท่ียังคงความ
เปนชนบท จํานวน 34 คน   รวมกลุมตัวอยางในการทํา
วิจัยคร้ังน้ีท้ังสิ้น 100 คน  
 

ลักษณะเครื่องมือวิจัย 
          เ ค ร่ื อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เ ป น
แบบสอบถามซ่ึงแบงเปน 2 ตอนดังน้ี 
                  ตอนท่ี1   เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ภาษา ท่ีใช ใน
ชีวิตประจําวันน้ัน  
                  ตอนท่ี2  เปนแบบสอบถามเ ก่ียวกับ
ทัศนคติ ของผูนําชุมชนตอนโยบายของรัฐ แบงเปนดานๆ
ตามตัวแปรตนท่ีไดกําหนดไวคือ 1)โครงการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ    2) นโยบายการพัฒนาสูชนบท และ 3) 
โอกาสรวมกําหนดนโยบายของรัฐจากประชาชน   
      2) วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
           วิธีการเก็บขอมูล  กําหนดการเก็บขอมูลท้ังปฐม
ภูมิและทุติยภูมิ โดยมีขั้นตอนของการเก็บขอมูล ดังน้ี  
             - ขอมูลปฐมภูมิ การเก็บขอมูลพ้ืนฐาน โดย
จัดทําแบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบคําถามหลักคือ “ผูนํา
ชุมชนมีทัศนคติตอนโยบายการแกไขปญหาของรัฐ
เชนใด”     
             - ขอมูลทุติยภูมิ การเก็บขอมูลจากเอกสาร 
วารสาร ตําราวิชาการ เปนการหาขอมูลถึงแนวทางของ
การพัฒนาพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเก่ียวกับ
นโยบายของรัฐบาลตลอดจนเอกสารทางวิชาการอ่ืนๆ
เพ่ือใชสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยและเปนแนวทาง
ในการกําหนดการตั้งประเด็นคําถามเพ่ือสัมภาษณแบบ
เจาะลึก 
        3) วิธีการวิเคราะห   
             นําขอคิดเห็นของผูนําชุมชนจํานวน 100 คน  
ท่ีไดจากการเก็บขอมูลทําการหาคาความเปนไปได 
(probability) โดยวัดระดับความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระซ่ึงเปนขอคิดเห็นของผูนําชุมชน (โครงการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ  นโยบายการพัฒนาสูชนบท  และโอกาส
รวมกําหนดนโยบายของรัฐตอประชาชน)  ซ่ึงเปนเงื่อนไข
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ท่ีกําหนดขึ้นลวงหนา (preconditions)  ความถี่ท่ีไดจาก
การวัดระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัว
แปรตามคือ ทัศนคติตอนโยบายการแกไขปญหาของรัฐ 
(occurrence)    จะถูกแปลงคาออกใหเปนคาของรอย
ละ   และระดับความสัมพันธท่ีคาสูงสุดจะถือเปนคา
ความเปนไปไดของงานวิจัย 
 

4) บทวิเคราะห 
งานวิจัยน้ี เปนการวิจัยเก่ียวกับทัศนคติของ

ผูนําชุมชนตอนโยบายของรัฐ โดยศึกษากรณีการแกไข
ปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี   ซ่ึงผูวิจัยได
ทําการเก็บแบบสอบถามผูนําชุมชนท่ีอาศัยอยูในตําบลรู
สะมิแล (อําเภอเมือง)  ตําบลนาประดู (อําเภอโคกโพธ์ิ) 
และตําบลปะเสยาวอ (อําเภอสายบุรี ) ของจังหวัด
ปตตานี รวมท้ังสิ้น100 ทาน ท้ังน้ี เพ่ือใหไดรับตอบตอ
คําถามวิจัยคือ “ผู นําชุมชนมีทัศนคติตอนโยบายการ
แกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานีของรัฐ
เชนใด”โดยมีสมมติฐานการวิจัย คือ 1) นโยบายการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจเกิดประโยชนตอชุมชนทองถิ่นสงผล
ใหประชาชนมีทัศนคติดานบวกตอนโยบายของรัฐบาล2) 
นโยบายการพัฒนาสูชนบทสอดคลองกับวัฒนธรรม
ทองถิ่นสงผลใหประชาชนมีทัศนคติดานบวกตอนโยบาย
ของรัฐบาล3) ประชาชนระดับรากหญามีโอกาสรวม
กําหนดนโยบายของรัฐสงผลใหประชาชนมีทัศนคติดาน
บวกตอนโยบายของรัฐบาล 
 

4.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
จากการสอบถามผูนําชุมชนจํานวน 100 คน 

จากกลุมตัวอยางในจังหวัดปตตานี  ผูตอบแบบสอบถาม
เปนชายรอยละ 94.0 หญิงรอยละ 6.0   มีอายุนอยกวา 
20 ป คิดเปนรอยละ 3.0 อยูระหวาง 21-30 ป คิดเปน
รอยละ 69.0  อายุระหวาง 31-40 ป รอยละ 13.0 และ
มากกวา 40 ป รอยละ 15.0 เปนผูท่ีสมรสแลวรอยละ 
34.0 และมีสถานะโสดรอยละ 66.0 มีการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาโทรอยละ 3.0  ระดับปริญญาตรีรอยละ 
46.0 ระดับมัธยมศึกษารอยละ 46.0  และต่ํากวา
มัธยมศึกษารอยละ 5.0  สวนภาษาท่ีใชในชีวิตประจําวัน
น้ัน  เปนภาษาไทยรอยละ 11.0 ภาษามลายูรอยละ 
89.0 อาศัยอยูในตําบลรูสะมิแล (อําเภอเมือง) รอยละ 

34.0  ตําบลนาประดู (อําเภอโคกโพธ์ิ) รอยละ 33.0 
และตําบลปะเสยาวอ (อําเภอสายบุรี) รอยละ 33.0 โดย
แตละทานจะประกอบอาชีพ คือ เจาของกิจการทาง
ธุรกิจรอยละ 9.0  ขาราชการประจํารอยละ 13.0  
รับจางองคกรเอกชนรอยละ 33.0 ผูนําศาสนารอยละ 
2.0 และคอยงานเพ่ือหางานทํารอยละ 43.0 

 

4.2   ขอคําถามเรื่องทัศนคติของผูนําชุมชน
ดานนโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(คําถามท่ี 1) รัฐบาลมีการสงเสริมและผลักดัน
ใหเกิดธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมและ
วิสาหกิจชุมชน 

 ผลจากการสอบถามผู นําชุมชนรอยละ 61.0 
เห็นดวย หากรัฐบาลมีการสงเสริมและผลักดันใหเกิดธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน
ก็สามารถพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี สวนรอย
ละ 21.0 ไมเห็นดวย ท้ังน้ีเพราะโครงการแตละโครงการไม
คอยมีการประชาสัมพันธใหท่ัวถึง การปฏิบัติงานกวาจะ
ผานแตละขั้นตอนมีความลาชา และอีกรอยละ 18.0 ไม
ทราบ เพราะผูนําชุมชนบางคนมีภาระงานท่ีมากจนบางที
ไมรูวารัฐบาลมีการสงเสริมภาคอุตสาหกรรมในชุมชนของ
ตนเอง   

(คําถามท่ี 2) รัฐบาลมีการสงเสริมการสรางงานท่ี
ยั่งยืน 

 ผลจากการสอบถามผู นําชุมชนรอยละ 65.0 
เห็นดวยหากรัฐบาลรัฐบาลมีการสงเสริมการสรางงานท่ี
ยั่งยืนก็จะสงผลตอการพัฒนาดานเศรษฐกิจเปนวิธีการ
แกปญหาท่ีถูกตอง ประชาชนก็จะมีงานท่ีเปนหลักแหลง
ลดปญหาความยากจน ปญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคมก็
จะไมเกิดขึ้น ประชาชนอยูดีกินดี ก็อาจจะไมถูกชักจูงไป
ในทางท่ีผิด  สวนรอยละ 19.0 ไมเห็นดวย เพราะคิดวา
การสรางงานอาจจะไมยั่งยืนเหมือนท่ีตั้งเปาเอาไว แรกๆ
คิดวาเปนนโยบายของรัฐบาลชุดน้ี แต เ ม่ือใดมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลนโยบายดังกลาวอาจหยุดชะงักสงผล
กระทบโดยตรงตอประชาชน สวนรอยละ16.0 ไมทราบวา
งานท่ียั่งยืนน้ันจะมีรูปแบบหรือโครงสรางการดําเนินงาน
อยางไรจึงจะเขาถึงระดับรากหญาอยางแทจริง 
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(คํ าถ าม ท่ี  3) รั ฐบาล มีการส ง เส ริมและ
สนับสนุนกลุมอาชีพ 

ผลจากการสอบถามผูนําชุมชน รอยละ 55.0 
เห็นดวยหากรัฐบาลมีการสงเสริมและสนับสนุนกลุม
อาชีพมีทําใหประชาชนมีการรวมตัวขึ้นในสังคม มีการ
สนับสนุนและสงเสริมอาชีพท่ีสนองตอบตออัตลักษณของ
คนในพ้ืนท่ี สวนรอยละ 27.0 ไมเห็นดวย เพราะกลัวจะ
ทําลายขนบธรรมเนียม ประเพณี และอัตลักษณท่ีดีของ
คนในพ้ืนท่ี สวนรอยละ 18.0 ไมทราบวาหากรัฐบาลมี
การสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพทําใหประชาชน
ไดรับประโยชนอยางแทจริง  

(คําถามท่ี 4) รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการ
แกปญหาวางงาน 

ผลจากการสอบถามผูนําชุมชน รอยละ 62.0 
เห็นดวยหากรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับการแกปญหา
วางงานของคนในพ้ืนท่ี ประชาชนมีรายไดสามารถจุนเจือ
ตนเองและครอบครัวการเอาจริงเอาจังกับการแกปญหา
การวางงานสามารถแกปญหาทางสังคมไดในระดับหน่ึง 
สวนรอยละ 20.0 ไมเห็นดวย เพราะการแกปญหาการ
วางงานของคนในพ้ืนท่ีของรัฐบาลจะทําใหประชาชนมี
การแขงขันสูงขึ้น ประชาชนอาจละท้ิงถิ่นฐานเดิมไปสู
สังคมท่ีเจริญกวา สวนรอยละ 18.0 ไมทราบ ไมมีการ
ติดตามขอมูลขาวสารจากภาครัฐอยางแทจริง  

(คําถามท่ี 5) รัฐบาลมีการสงเสริมใหคนในพ้ืนท่ี
เปนผูประกอบการเอง 

ผลจากการสอบถามผูนําชุมชน รอยละ 50.0 
เชื่ อว าหากรัฐบาลมีกาสง เส ริมใหคนในพ้ืนท่ีเปน
ผูประกอบการเองทําใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดมีพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในบานเกิดของตนเอง ผูคนไมยายถิ่นฐาน ผลดี
ก็ตกกับประชาชนระดับรากหญาอยางแทจริง สวนรอย
ละ 31.0 ไมเห็นดวย เพราะการท่ีจะเปนผูประกอบการ
ตองใชเงินทุนท่ีสูงในการทําธุรกิจเปนจํานวนมากทําให
เปนภาระตอประชาชน สวนรอยละ 19.0 ไมทราบวา
รัฐบาลมีการสงเสริมใหคนในพ้ืนท่ีเปนผูประกอบการเอง 

 

4.3  ขอคําถามเรื่องทัศนคติของผูนําชุมชน
ดานการพัฒนาของรัฐสูชนบท    

ผลจากการสอบถามผูนําชุมชนรอยละ 42.0 
ยอมรับวาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานีน้ันไดรับการชวยเหลือ
จากภาครัฐดวยดีในการพัฒนาชนบท  

(คําถามท่ี 1) ประชาชนไดรับประโยชนจาก
นโยบายการพัฒนาชนบทของรัฐ 

แตสวนใหญจะตอบวารัฐใหความชวยเหลือ
เพียงบางพ้ืนท่ี บางชุมชนทําใหมีผูตอบแบบสอบถามไม
เห็นดวยคิดเปนรอยละ 32.0  ท้ังน้ี  อาจเน่ืองจากภาครัฐ
ไมใหการชวยเหลืออยางจริงจัง นําไปสูความรูสึกอคติ
ของประชาชนและมองภาค รัฐ ในแงลบมาตลอด   
นโยบายตางๆท่ีถูกนํามาเปนรูปธรรมไมคอยตรงกับความ
ตองการของประชาชน  ซ่ึงจะเห็นวา  ผูนําชุมชนรอยละ 
48.0 ตองการอยากท่ีจะรับรูนโยบายพัฒนาชนบทกอน
การดําเนินการ 

(คําถามท่ี 2)  ประชาชนสามารถรับรูนโยบาย
การพัฒนาชนบทกอนการดําเนินการ 

ท้ัง น้ี  เพ่ือท่ีจะรับรูผลกระทบท่ีจะตามมา    
อยางไรก็ตาม ผูนําชุมชนรอยละ 65.0 เชื่อวา นโยบาย
การพัฒนาชนบทมุงแตพัฒนาถนนหนทางเพียงดานเดียว 

(คําถามท่ี 3) นโยบายการพัฒนาชนบทมุงแต
พัฒนาถนนหนทาง 

ซ่ึงโครงการเหลาน้ีทําใหชุมชนไดรับการพัฒนา
และสามารถนําสินคาออกจากชนบทสูตลาดไดคลองตัว
ยิ่งขึ้น  จะเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ   และ
ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 57.0 เชื่อวา ผูนําทองถิ่น
ไดรับผลประโยชนจากนโยบายการพัฒนาชนบท แตรอย
ละ 21.0 ไมเห็นดวย  

(คําถามท่ี 4) ผูนําทองถิ่นไดรับผลประโยชน
จากนโยบายการพัฒนาชนบท 

ท้ังน้ี เน่ืองจากมีการเลือกปฏิบัติและโครงการ
สวนใหญจะมีการคอรัปชั่นโดยเจาหนาท่ีหนวยงาน
ราชการท่ีเก่ียวของกับโครงการน้ันๆ และบางรายตอบวา  
เปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ เชนการสงทหารเขามาใน
พ้ืนท่ี เน่ืองจากเปนการสรางความหวาดระแวงใหกับ
ประชาชน จนบางสวนไมกลาออกไปทํางานนอกบาน 
และทหารสวนใหญก็เปนคนนอกพ้ืนท่ียอมไมเขาใจใน
วัฒนธรรม ประเพณีของประชาชนในสามจังหวัดภาคใต 
สวน 
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(คําถามท่ี 5) นโยบายการพัฒนาสูชนบททําให
เกิดปญหาและอุปสรรค 

 “นโยบายการพัฒนาสูชนบททําใหเกิดทัศนคติ
ดานลบตอรัฐบาล”   ปรากฏวาและรอยละ 54.0 เห็น
ดวย  และเชื่อวา  นโยบายของรัฐบาลไม มีความ
สอดคลองกับลักษณะของพ้ืนท่ี   ทําใหผูนําทองถิ่นลุกขึ้น
ปลุกระดมประชาชนเพ่ือใหตื่นตัว  ซ่ึงถือเปนการเสี่ยงตอ
การเกิดปญหาความม่ันคงของประเทศ   นอกจากน้ี  
การท่ีรัฐบาลมอบนโยบายหรือโครงการมาใหประชาชน
ในพ้ืนท่ีโดยไมไดสอบถามความตองการของประชาชน 
ยอมทําใหการบริการไมประสบผลสําเร็จ  และเปนการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ    

 

4.4 ขอคําถามเรื่องทัศนคติของผูนําชุมชน
ดานนโยบายการพัฒนาดานสังคม  

ผลจากการสอบถามผูนําชุมชนรอยละ 72.0 ให
การยอมรับวาการพัฒนาดานสังคมของรัฐมีความลาชา  

(คําถามท่ี 1) นโยบายของรัฐท่ีมุงพัฒนาดาน
สังคมมีความลาชา 

  อาจเปนเพราะรัฐเห็นความสําคัญของกายภาพ
มากกวาท่ีจะพัฒนาดานสังคมอาจหมายความถึงจิต
วิญญาณของความเปนคนท่ีถูกมองขามไป  ซ่ึงนโยบาย
ดานการพัฒนาทางดานกายภาพเพียงดานเดียว  

(คําถามท่ี 2) นโยบายของรัฐเนนการพัฒนา
ดานกายภาพอยางเดียว 

ผูนําชุมชนรอยละ 51.0 มองวารัฐเนนการ
พัฒนาดานกายภาพไมวาจะเปนถนนหนทาง การอุปโภค
บริโภคโดยมองขามถึงจริยธรรมของประชาชน โดยไมได
เชิดชูจริยธรรมของประชาชนเปนหลัก และผูตอบแบ
สอบถามรอยละ 65.0 เชื่อวา นโยบายของรัฐมีความ
หละหลวมดานการบริหารจัดการ  

(คําถามท่ี 3)  นโยบายของรัฐมีความหละหลวม
ดานการบริหารจัดการ 

ท้ังน้ี  เพราะปจจุบันขาราชการสวนใหญใน
พ้ืนท่ีไมไดกําหนดไปตามการนับถือศาสนาของประชาชน
ในพ้ืนท่ี จะเห็นวาผูตอบแบบสอบถามรอยละ 60 ไมเชื่อ
วา นโยบายตางๆ ของรัฐท่ีลงสูพ้ืนท่ีประชาชนไดรับ
ประโยชนอยางท่ัวถึง  

(คําถามท่ี 4) นโยบายตางๆ ของรัฐท่ีลงสูพ้ืนท่ี
ประชาชนไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง 

ท้ังน้ีเปนเพราะวา  นโยบายตางๆของรัฐจะ
กระจุกอยูท่ีเมืองใหญๆ สวนพ้ืนท่ีหางไกลอาจถูกทอดท้ิง
ไมมีการพัฒนาเทาท่ีควร   

(คําถามท่ี 5) การขาดโอกาสเขารวมกําหนด
นโยบายของรัฐของประชาชนระดับรากหญาทําใหเกิด
ทัศนคตดิานลบตอรัฐบาล 

“การขาดโอกาสเขารวมกําหนดนโยบายของรัฐ
ของประชาชนระดับรากหญาทําใหเกิดทัศนคติดานลบ
ตอรัฐบาล”  ปรากฏวา  ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 65 
เห็นวาระดับรากหญาถูกทอดท้ิงไมมีสวนไดสวนเสียใดๆ 
ในการกําหนดนโยบายเทาท่ีควร   ทําใหนโยบายท่ี
ออกมาไมคอยตรงตามความตองการท่ีระดับรากหญา
ตองการ    
 

4.5   ขอคําถามเรื่องทัศนคติของผูนําชุมชน
ตอ การพัฒนาดานอื่นๆ   

(คําถามท่ี 1) การพัฒนาสูชนบทสวนมากเนน
ดานวัตถุ 

ผลจากการสอบถามผูนําชุมชนรอยละ 57.0 
เชื่อวา การพัฒนาท่ีเกิดขึ้นในชนบทประชาชนเห็นวารัฐ
เนนการพัฒนาดานวัตถุมากเกินไป  

(คําถามท่ี 2) การศึกษาของประชาชนมีความ
จําเปนตอการพัฒนา 

เพราะคิดวาประชาชนทุกคนเปนคนไทย
เหมือนกัน อยู ในผืนแผนดินเดียวกัน ตองใหความ
ชวยเหลือกันและสามารถอยูรวมกันได   จะสังเกตเห็นวา 
ผูตอบแบสอบถามรอยละ 75 เชื่อวา   การศึกษาของ
ประชาชนมีความจําเปนตอการพัฒนา   

(คําถามท่ี 3)  รัฐบาลควรสงเสริมการศึกษาท่ี
สอดคลองกับวัฒนธรรมของประชาชนในทองถิน่ 

ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 78 เห็นวา รัฐบาล
ควรสงเสริมการศึกษาท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมของ
ประชาชนในทองถิ่น   สวนเก่ียวกับความม่ันคง  

(คําถามท่ี 4) รัฐควรแกไขปญหาการพัฒนาใน
จังหวัดชายแดนภาคใตดวยนโยบายจากภาคพลเรือน 
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ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 67 เห็นวา รัฐควร
แกไขปญหาการพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใตดวย
นโยบายท่ีไดรับความรวมมือจากภาคพลเรือน จะเห็นวา 
ชวงท่ีมีเหตุการณไมสงบยิ่งทําใหเกิดความหวาดระแวง
กันมากยิ่งขึ้น ท้ังน้ีเน่ืองจากไมแนใจวาจะมีความไววางใจ
กันหรือไม  เพราะแตละพ้ืนท่ีประสบเหตุการณไม
เหมือนกัน  

 (คําถามท่ี 5) ภาคทหารควรกลับเขาทํางานใน
หนาท่ีปกปองอธิปไตยของชาติตามชายแดนท่ีเกิดปญหา
กรณีพิพาทตางๆผูตอบแบบสอบถามรอยละ 64 เห็นวา 
รัฐควรแกไขปญหาภาคทหาร กลับเขาทํางานในหนาท่ี
ปกปองอธิปไตยของชาติตามชายแดนท่ีเกิดปญหากรณี
พิพาทตางๆ ตามแนวชายแดน เชน กรณีพิพาทชายแดน
ระหวาง ไทย-กัมพูชามากกวาท่ีจะมาประจําการในพ้ืนท่ี
สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

(คําถามท่ี 6)  ทหารไมควรใชงบประมาณของ
รัฐเขาไปพัฒนาในสามจังหวัดภาคใตดวยตนเอง 

ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 67 เห็นวา เพราะ
คิดวางบประมาณท่ีลงมาแตละคร้ังมีจํานวนมหาศาลแต
ผลท่ีออกมาปญหาการกอเหตุรายรายวันก็ยงัไมสงบลง 

ปรากฏผลสรุปดังน้ีคือ 1) รอยละ 50 เห็นวา 
โครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจไดเกิดประโยชนตอชุมชน
ในทองถิ่นในจังหวัดปตตานี 2) รอยละ 54 เชื่อวา 
โครงการพัฒนาจากภาครัฐไมตรงกับความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นและไมสอดคลองกับวัฒนธรรมความ
เปนอยูของคนในพ้ืนท่ี  และ 3)  รอยละ 65 เชื่อวา 
ประชาชนเห็นวาระดับรากหญาถูกทอดท้ิงไมมีสวนได
สวนเสียในการกําหนดนโยบายของรัฐเทาท่ีควร อยางไร
ก็ตาม  ยังมีปญหาอ่ืนๆ ท่ีอาจเก่ียวของกับทัศนคติตอ
นโยบายของรัฐ  อยางเชน ผูนําชุมชน เชื่อวา โครงการ
พัฒนาของภาครัฐไมตรงกับความตองการของประชาชน
ในทองถิ่น  (รอยละ 75)  นอกจากน้ี และประชาชนเชื่อ
วา การพัฒนาดานการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานียังไม
ท่ัวถึง (รอยละ 68.00)  
 

อภิปราย 
จากการศึกษาวิจัยในคร้ัง น้ีผู วิ จัยสามารถ

อภิปรายผลแตละดานไดดังน้ี 

1.ทัศนคติดานนโยบายการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 

ในประเด็นผูนําชุมชนเห็นตรงกันวา ควรนํามา
เปนแนวทางในการแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัด
ปตตานี ซ่ึงประชาชนเองก็พอใจกับการท่ีไดรับความ
ชวยเหลือจากภาครัฐ แตบางทีนโยบายการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจอาจจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ระดับหมูบาน การใหความชวยเหลือตอประชาชนอยาง
เปนรูปธรรมจะสงผลใหคุณภาพชี วิตโดยรวมของ
ประชาชนในจังหวัดปตตานีดีขึ้น ซ่ึงจะสอดคลองกับ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ปตตานี จุมพฎ พงษสุวรรณ (2542:321) พบวา หากมอง
โดยภาพรวมแลวยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาทางดาน
นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจของจังหวัดปตตานีอยู
ในระดับปานกลางสามารถทรงตัวอยูได แตหากวาไม
รีบเรงแกไขปญหาอาจจะสงผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ีได 
 2.ทัศนคติดานนโยบายการพัฒนาสูชนบท 
ท้ังน้ีเน่ืองจากพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานีเปนชุมชนท่ีมีความ
หลากหลายทางดานวัฒนธรรม กลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถามน้ีจะใหความเห็นวา ในการพัฒนาชนบท
น้ันรัฐจะตองเขาใจวิถีชีวิตของชุมชนเปนอยางดี อาจจะ
เปนคนในพ้ืนท่ีหรือไมก็ตาม โดยกอนท่ีรัฐจะกําหนด
นโยบายเก่ียวกับการพัฒนาสูชนบท รัฐควรท่ีจะรับรู หรือ
เขาใจถึงวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีเสียกอน พรอมท้ังจัดทําคูมือ
ภาษามลายูพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน เพ่ือสราง
ความคุนเคยในภาษา  
 อีกท้ังนโยบายตางๆท่ีลงสู ชนบทควรเปน
นโยบายท่ีแสดงถึงการอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น ใน
ประเด็นน้ีรัฐสามารถฟนฟูศิลปวัฒนธรรมท่ีสามารถ
สอดแทรกหลักคําสอนศาสนาอิสลามท่ีถูกตองได และไม
ถือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาสูชนบทแตอยางใด ซ่ึงจะ
สอดคลองกับงานวิจัยของ นฐพงศ เทพจารี (2534: 
บทคัดยอ) ท่ีพบวาความยึดม่ันผูกพันกับศาสนาอิสลาม 
ไมไดเปนตัวอุปสรรคและขัดขวางตอการพัฒนาแตอยาง
ใด อีกท้ังยังเปนการสงเสริมตอการพัฒนาอีกดวยและถา
หากสามารถหากลวิธีนโยบายการพัฒนาสูชนบทไดเปน
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รูปธรรมก็จะมีสวนชวยในการพัฒนาจังหวัดปตตานีไปสู
การพัฒนาระดับพ้ืนฐานไดอยางดียิ่งอีกทางหน่ึง 

นโยบายการพัฒนาสูชนบทแตละนโยบายตาง
มุงท่ีจะใหประชาชนอยูดีกินดี แตสภาพความเปนจริงท่ี
ไดประสบมาคือ นโยบายท่ีวางไวอยางสวยหรู การ
วางแผนแบบมีขั้นตอนและ ระบบ  แตนโยบายท่ีมุงสู
พ้ืนท่ีบางทีอาจขัดกับความเปนอยูของคนในพ้ืนท่ี ซ่ึงสวน
ใหญดําเนินชีวิตตามครรลองของศาสนา  ท่ีจริงแลว
นโยบายการพัฒนาโครงการตางๆ สูชนบทน้ัน  มี
ความสําคัญมาก  ท้ังน้ีเพราะเปนสิ่งท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ทรงเปนหวงและทรงหาวิธีการแกไขอยู
ตลอดมา  พระองคทรงทราบดีวาการพัฒนาชนบทให
เจริญกาวหนาน้ัน  มีขอจํากัดและอุปสรรคในหลายดาน  
ท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ดานการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของราษฎรในทองถิ่น ปญหาท่ีสําคัญของชาว
ชนบทคือ การขาดความรูความสามารถและสิ่งจําเปนขั้น
พ้ืนฐานในการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การท่ี
เกษตรกรขาดความรูในเร่ืองการหลักวิชาในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รวมท้ังอุปสรรคปญหาอ่ืนๆ เชนขาด
ท่ีดินทํากินของตนเอง  ขาดแคลนแหลงนํ้าท่ีจะใชทํา
เกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค เปนตน  แตดวยพระราช
หฤทัยท่ีมุงม่ันในการชวยเหลือราษฎรใหพนหรือบรรเทา
จากความเดือดรอน   แนวพระราชดําริของพระองคท่ีจะ
ชวยพัฒนาชนบทจึงออกมาในรูปของโครงการตางๆ อัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  ซ่ึงมีลักษณะแตละโครงการ
แตกตางกันออกไปตามปญหาและสภาพภูมิประเทศใน
แตละแหง  แตมีจุดประสงคเดียวกันคือการพัฒนาชนบท
เพ่ือใหราษฎรมีความเปนอยูตลอดจนมีการประกอบ
อาชีพเลี้ยงครอบครัวใหดีขึ้น 84 พรรษาจิตอาสาเพ่ือใน
หลวง(ออนไลน).(2554).สืบคน 

จาก:http://www..v4king.in.th/index.php/
paper-ranger-event/11[30 มิถุนายน 2554] 

3.ทัศนคติดานการเปดโอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมกําหนดนโยบาย    

ประชาชนระดับรากหญาไมมีโอกาสรวมกําหนด
นโยบายตางๆ  ท่ีผานมา ประชาชนจะเปนฝายท่ีสนอง
ความตองการของฝายรัฐเทาน้ัน รัฐสามารถดําเนินการได
ตามอําเภอใจตราบใดท่ีอํานาจการบริหารอยูในมือ มีการ

ใหสัญญากับประชาชน แตไมอาจปฏิบัติได โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงเวลาท่ีฝายอนุรักษนิยมมีอํานาจ   ปจจัย
การใหโอกาสประชาชนระดับรากหญาเขารวมกําหนด
นโยบายน้ีมีความสําคัญมาก ท้ังน้ี  เพราะเปนไปตาม
กรอบ ขอ ง รั ฐ ธ รรม นูญ แห ง ร าช อา ณา จัก ร ไท ย 
พุทธศักราช 2550 วาดวยการมีสวนรวมของประชาชน 
และการบริหารราชการแบบมีสวนรวมกําหนดใหสวน
ราชการจะตองจัดหาหรือสนับสนุน กลไก ในการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการบริหารงาน
ของภาครัฐมากขึ้น ดังความในมาตรา 78 (5) ซ่ึง บัญญัติ
ใหรัฐตอง “จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน
เพ่ือใหการจัดทําและ การใหบริการ สาธารณะเปนไป
อยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ ประชาชน” และใน
มาตรา 87 กําหนดใหรัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบาย
ดาน การมีสวนรวม ประชาชน โดยตองสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในเร่ืองตางๆ อยางครบวงจรเร่ิม
ตั้งแตการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ จนถึงการ
ติดตามตรวจสอบ  กรมเจาทา (ออนไลน).(2554).สืบคน
จาก :http://www.md.go.th/kpi5/ /md_kpi.htm[30 
มิถุนายน2554] 

งานวิจัยสอดรับกับแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติของ
สุธา  จันทรเอม, 2524 (อางถึงใน นภา  จันทรตรี, 2545 
: 7) โดยกลาววา  “ทัศนคติ หมายถึง ทัศนคติความรูสึก
หรือทาทีของบุคคลท่ีมีตอบุคคล  วัตถุสิ่งของ  หรือ
สถานการณตางๆ ความรูสึกหรือทาทีน้ีจะเปนไปใน
ทํานองพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ  เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
ก็ได”   ซ่ึงประชาชนชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูรอยละ 65
เห็นวาระดับรากหญาถูกทอดท้ิงไมมีสวนไดสวนเสียใน
การกําหนดนโยบายเทาท่ีควร    น่ันแสดงใหเห็นวา  
ทัศนคติความรูสึกหรือทาทีของบุคคลท่ีมีตอบุคคล  วัตถุ
สิ่งของ  หรือสถานการณตางๆ ความรูสึกหรือทาทีน้ีของ
ประชาชนชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูจะเปนไปใน
ทํานองพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ  เห็นดวยหรือไมเห็นดวย
ตอรัฐก็ได 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเรื่องระเบียบวิธีวิจัย 

  เน่ืองจากวาการศึกษาคร้ังน้ีผูศึกษาใชเคร่ืองมือ
ในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามทําใหประเด็นคําตอบ
เก่ียวกับทัศนคติท่ีผูตอบแบบสอบถามอยากตอบถูก
จํากัดในวงแคบ ผูศึกษาเสนอวาวิจัยคร้ังตอไปควรใช
เคร่ืองมือแบบสัมภาษณแบบเจาะลึกหรือเปนการสนทนา
กลุมจะไดประเด็นคําตอบท่ีกวางและหลากหลายขึ้น 
สวนกลุมตัวอยางของการศึกษาควรท่ีจะเลือกจากหลาย
กลุมอาชีพเพราะจะทําใหไดคําตอบท่ีหลากหลายและ
กวางมากขึ้น 

การนําผลการวิจัยไปใช 
1)  รัฐควรนํานโยบายโครงการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจนําการเมือง 
สืบเน่ืองจากภาวะความไมสงบในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปตตานี 
ซ่ึงมีเหตุการณความไมสงบเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองมาเปน
เวลานาน กอใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ทําให
ภาคธุรกิจเอกชนไมมีความม่ันใจในการลงทุนและ
ประกอบธุรกิจในพ้ืนท่ี ภาคประชาชนไดรับความ
เดือดรอนในดานของการวางงาน และรายไดท่ีไมพอเพียง
ตอการดํารงชีพ แมวาภาครัฐ จะมีโครงการตาง ๆ ท่ีให
การสนับสนุนและชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี เชน การ
สนับสนุนการจางงานเรงดวน และการสนับสนุนกลุม
อาชีพก็ตาม แตโครงการเหลาน้ันไมมีความตอเน่ืองและ
ไมยั่งยืนพอท่ีจะผลักดันเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีใหเขมแข็งได 
นอกจากน้ี รัฐบาลตองสงเสริมประชาชนในพ้ืนท่ีใหมี
ความรักและสามัคคีเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันดวยกิจกรรมท่ี
สรางสรรค  และมีสวนรวมในการแกปญหาความไมสงบ 
โ ด ย ก า ร เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห ก ร ม ส ง เ ส ริ ม
อุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม เปนอีกหนวยงาน
หน่ึงของรัฐ ท่ีมีภารกิจหลักในเร่ืองการสรางและสงเสริม
ใหเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และกระจายความ
เจริญไปสูภูมิภาค ดวยการมุงเนน ผลักดันใหเกิดธุรกิจ
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจ
ชุมชน ซ่ึงเปนการเพ่ิมโอกาสในการจางงาน และการ
สรางอาชีพท่ียั่งยืนใหกับประชาชน ดังน้ัน กรมสงเสริม
อุตสาหกรรมควรพิจารณาการแกปญหาใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตโดยยึดหลัก “เศรษฐกิจนําการเมือง” 

ด วยการส ง เ ส ริม ให เ กิ ดการลง ทุน ในภาค ธุ ร กิจ
อุตสาหกรรมไปกระตุ นให เ กิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจ และเปนการยกระดับคุณภาพความเปนอยูของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีใหดีขึ้น จากการศึกษาขอมูลพบวา 
ปจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีตองใชแรงงานจํานวนมาก เชน 
อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมเคร่ืองเรือน เปนตน ยังมีความตองการ
แรงงานฝมือจํานวนมาก “โครงการอุตสาหกรรมเพ่ือการ
สรางงานท่ียั่งยืนในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต” โดย
มีแนวคิดท่ีจะใชโอกาสดังกลาวในการเชื่อมโยงระหวาง
ความตองการแรงงานของภาคอุตสาหกรรม กับปญหา
การว าง งานในพ้ืนท่ี  เ น่ืองจากการลง ทุนของ
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีมีการชะลอตัวถึงหยุดน่ิง โดย
ภาครัฐจะเปนหนวยงานหลักในการเตรียมความพรอม
ดานปจจัยพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการผลิต เปนผูลงทุนในการ
จัดตั้งสถานประกอบการในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม 
พรอมเคร่ืองมืออุปกรณในการผลิต ตลอดจนสนับสนุน
คาแรงในเบื้องตนแกราษฎรท่ีประสงคจะเขามาเปน
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ภาคเอกชนสนับสนุน
ดานการตลาด ดานตนทุนการผลิตอ่ืน ๆ และการบริหาร
จัดการในโรงงาน และภาคประชาชนใหความรวมมือใน
การดําเนินงาน สนับสนุนโครงการใหดําเนินไปอยาง
ม่ันคงตอเน่ือง เพ่ือเปนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของพ้ืน ท่ี กรมส ง เส ริมอุตสาหกรรม (ออนไลน ) .
( 2554).สื บ ค น จ า ก :http://www. handinhands. 
com11[30 ตุลาคม 2554] 

2)  สรางศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ีท่ีมีระดับ
การพัฒนาใหสูงและกระจายการพัฒนาสูพ้ืนท่ี 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี  
ประเด็นปญหาและขอจํากัดท่ีสําคัญ ไดแก ปญหาความ

ยากจนและคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในชุมชนชนบท

ซ่ึงพ่ึงพิงอาชีพทางการเกษตรเปนหลัก ขณะท่ี ภาวะ

เศรษฐกิจขึ้นกับการผลิตทางการเกษตรไมก่ีชนิดและ

ขยายตัวต่ํา สงผลกระทบตอปญหาการวางงานท้ังยังมี

ปญหาการจัดการศึกษาท่ีไมสอดคลองกับพหุวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตทองถิ่น เด็กและเยาวชนมุสลิม บางสวนยัง
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ขาดโอกาสท่ีจะไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

ท้ังมีขอจํากัดในการใชภาษาไทย เพ่ือการ เรียนและการ

ทํางาน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉลี่ยต่ํา 

นอกจากน้ีปญหาการไมได รับความเปนธรรมยังคงเปน

ปญหาท่ีตองเรงแกไขดวยระบบกระบวน การยุติธรรมท่ี

เนนการมี สวนรวมของประชาชนใหเกิดความไววางใจ

เชื่อม่ันตออํานาจรัฐ ขณะท่ีขอจํากัดท่ีสําคัญตอการ 

พั ฒ นา แ ล ะก า ร ดํ า เ นิ น ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะช า ช นคื อ  

สถานการณความไมสงบท่ีสงผลกระทบตอความไม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนปญหายาเสพติด

และการคาสิ่งผิดกฎหมายซ่ึงจําเปนตองเรงแกไข 

สถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใตท่ีทวีความรุนแรงขึ้นตั้งแตป 2547 เปนตนมา ได
สงผลกระทบอยางรุนแรงตอนโยบายการพัฒนาสูชนบท 
ภาคใต ทําใหเกิดภาวการณผลิตหดตัว ผูประกอบการ
ขาดความม่ันใจในการลงทุน มีการเลิกกิจการอยาง
ตอเน่ือง เกิดปญหาการวางงานสูง ซ่ึงซํ้าเติมปญหาความ
ยากจนของประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังยังตองเผชิญกับปญหา
ความไมเปนธรรม และความไมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินและปญหาสังคมอ่ืน ๆ ตามมา ทําให ประชาชน 
ลดความเชื่อม่ันในอํานาจรัฐ อยางไรก็ดีอาจกลาวไดวา
การดําเนินการแกไขปญหาท่ีผานมาของ ภาครัฐ นับวามี
สวนสําคัญท่ีสงผลใหโครงสราง เศรษฐกิจของ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ไมลมสลายและสามารถปรับตัวรองรับ
สถานการณไมสงบท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจได
พอสมควร สําหรับการพัฒนาระยะตอไป จําเปนตอง
พัฒนาในลักษณะเปนเครือขายกลุมพ้ืนท่ีพิเศษ 5 จังหวัด 
คือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา โดยอาศัย 
ศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี ท่ีมีระดับการพัฒนาสูงกวา 
(จังหวัดสงขลา) เพ่ือเชื่อมโยงและกระจายการพัฒนาสู
พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ชายแดนภาคใตอยางสอดคลองกับ
ศักยภาพและวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี ซ่ึงสรุปประเด็นปญหา
และอุปสรรคตลอดจนศักยภาพและนโยบายการพัฒนาสู
ชนบท กรมประชาสัมพันธ (ออนไลน).(2554).สืบคน
จาก:http://yeawya.prd.go.th/view_ebook.php?id
=2211 [30 ตุลาคม 2554] 

3) สรางโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีรวมกําหนด
นโยบายของรัฐ    

ประชาชนระดับรากหญาไมมีโอกาสรวมกําหนด
นโยบายของรัฐ พบวาในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต 
รัฐบาลไดพยายาม ปรับตัว โดยการสรางนโยบาย และ
มาตรการการมีสวนรวมกําหนดนโยบายกําหนดนโยบาย
ของรัฐ เ พ่ือผอนคลาย และแกไขปญหา ท่ีเ กิดขึ้น  
ดั ง เ ชน  น โยบาย 66 /2523 ทํา ให ผู ก อการร า ย
คอมมิวนิสต ในพ้ืนท่ีลดลง จนแทบจะหมดไป การติดตอ 
รวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ในการปราบปราม โจร
คอมมิวนิสตมลายา (จคม.) ก็ทําใหกลุม จคม.ยุติการ
ปฏิบัติการในปา วางอาวุธออกมารวมพัฒนาชาติไทย 
การระดมใหการศึกษา และประชาสัมพันธ ผานทางผูนํา
ศาสนา เชน โครงการ ประสานสัมพันธ ผู นําศาสนา
อิสลาม ทําใหประชาชน ในพ้ืนท่ีไดรับความรู รับทราบ
ขาวสารท่ีแทจริง มีความเขาใจนโยบาย การพัฒนาพ้ืนท่ี
ดานตางๆ ลดปญหา ท่ีเปนมาชานาน ไดพอสมควร จาก
การรวบรวม งานวิจัยตางๆ ท่ีจัดทําขึ้นระหวางป พ.ศ.
2521 – 2532 จํานวน 97 เร่ือง พบวา ปญหาตางๆ ท่ี
เคยเปนมาในอดีตลดลง ตามผลการวิจัยบางฉบับ พบวา 
เปาหมายของนโยบาย เกือบทุกเปาหมาย บรรลุสูความ
สัมฤทธ์ิผล ยกเวนเปาหมายทางดานเศรษฐกิจ และจาก
การศึกษาของ จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ และคณะท่ี
วิจัยเก่ียวกับการปกครองทองท่ีตางวัฒนธรรมกรณี
สถานการณ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต (2530) สรุปวา 
การท่ีสถานการณเลวราย ในป พ.ศ. 2518 และคลี่คลาย
ขึ้นในป 2525 – 2526 น้ัน เพราะหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ไดรวมกัน กําหนดนโยบาย ท่ีชัดเจน และสอดคลองกัน 
ท้ังดานการปราบปราม และพัฒนาการ สรางความเขาใจ 
ท่ีถูกตองกับตางประเทศ การปรับปรุงการประชาสัมพันธ 
การจัดการ โครงการพัฒนาและเขาถึงประชาชน การ
สรางความเขาใจอันดี กับผูนําศาสนา การปราบปราม
กลุ ม โจรหลักคือ ขบวนการโจรกอการราย   โจร
คอมมิวนิสตมาลายา และ ผูกอความไมสงบอยางจริงจัง
และตอเน่ือง และท่ีสําคัญคือขาราชการไดเปลี่ยนทัศนคต ิ
และพฤติกรรม มาทํางานรวมกับประชาชน และเสียสละ
มากขึ้น โดยคาดหวังวาจะมีแรงผลักดันท่ีดีขึ้นไปอีก 
ปญหาสําคัญ คือความไมแนนอน ในนโยบาย หรือความ
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อดินันต สะแลแม, อับดุลเลาะ ยูโซะ                    ทัศนคติ ของผูนําชุมชนตอนโยบายของรัฐ...
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ขัดแยง ของผูนําทางราชการ โดยเหตุผลทางการเมือง  
หนวยประสานงานวิจัยเพ่ือทองถิ่นภาคใตตอนลาง 
(ออนไลน).(2554).สืบคน 

จาก:http://www.budutani.com/policysb
p/report/ section4.html11[30 ตุลาคม 2554] 
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