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บทคัดยอ 

การวิจัยโครงการ “การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก” ครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหา

การกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  ศึกษาอุปสรรคปญหาของ

ประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานฯ และเพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาขยายผลการปฏิบัติงานฯ ใช

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงผสมท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมตัวอยาง ไดแก ประชาชนท่ีเขารวม

โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” 

จํานวน 341 คน และ โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใช

กีฬาเปนสื่อ จํานวน 268  คน  

 ผลการศึกษาพบวา 1) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานฯ อยูในระดับ

มากท่ีสุด 2) อุปสรรคปญหาของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานฯ ไดแก ของรางวัล อุปกรณกีฬา 

กิจกรรมสําหรับเด็กยังไมเพียงพอ ขาดกิจกรรมของทหารบนเวทีเก่ียวกับการแสดง เชน เชน รองเพลง 

เตน ฯ รูปแบบการแขงขันยังไมคอยมีมาตรฐาน ขาดการแขงขันกีฬาประเภทหญิง  3) แนวทางพัฒนา

ขยายผลการปฏิบัติงานฯ ไดแก  ควรจัดงานตอเนื่องและจัดกิจกรรมเพ่ิมเติม เชน เกมส วาดภาพ 

ระบายสี  จัดงบประมาณเพ่ิมเติม ประชาสัมพันธใหมีผูมารวมงานใหมากข้ึน ดูแลความปลอดภัยให

เขมงวด จัดสรรอุปกรณการกีฬาใหเพียงพอ  พัฒนารูปแบบการแขงขันใหมาตรฐาน มีการคัดเลือก

นักกีฬาภายในจังหวัดกอนเพ่ือประหยัดเวลา เพ่ิมการแขงขันกีฬาประเภทหญิงเพ่ือความเสมอภาค

และเทาเทียม และควรจัดการแขงขันกีฬาหลายชนิดเพ่ือใหเยาวชนในพ้ืนท่ีผูมีทักษะกีฬาดานอ่ืนๆ ได

เขามารวมในกิจกรรมของกองทัพบกดวย   

 ขอเสนอแนะ ไดแก ควรสนับสนุนงบประมาณใหมากข้ึน กําหนดนโยบายการทํางานเชิง

รุกและเชิงรับอยางสมดุล การปลูกฝงใหประชาชนมีจิตสํานึกรักแผนดิน เนนโครงการตอเนื่องระยะ

ยาว สนับสนุนบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม นอมนําแนวพระราชดํารัสขององค

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ “เขาถึง เขาใจ และพัฒนา” เปนแนวทางการแกไขปญหาความไม

สงบในพ้ืนท่ี จัดโครงการท่ีเก่ียวของกับเยาวชนใหมากข้ึน พัฒนาการประชาสัมพันธขาวสารความ

เขาใจซ่ึงกันและกัน  ใชแนวทางสันติวิธี และดึงคนในพ้ืนท่ีท่ีเขามามีสวนรวม พัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ี 

จชต. ใหมีความรูความสามารถแกปญหาในพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และประเมินความสําเร็จ
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ของโครงการอยางตอเนื่อง จัดโครงการกีฬาใหครบท้ังประเภทชายและหญิงบนพ้ืนฐานของผสมผสาน

วัฒนธรรมทุกศาสนาในพ้ืนท่ีใหกลมกลืนกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึงจะชวยลดปญหาวามไมสงบใน 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ไดในอนาคต  

คําสําคัญ: การสํารวจติดตามและประเมินผล, การปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความ 

   ไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.), กองทัพบก 

 

Abstract 

 

 This research titled “Survey tracking and evaluating of 3 southern border 

provinces army insurgencies resolved working group” was aimed to:  investigate 

people satisfaction, examine the problems and obstacle to people, and present the 

developmental approach in extended results of 3 southern border provinces army 

insurgencies resolved working group.  The research methodology was mixed 

quantitative and qualitative, non-probability sampling used were 341 participants in 

Million Gifts Million Smiles projects and training projects for 268 youths in non-formal 

compulsory education using sports as media in 3 southern border provinces.  

  The research finding suggested people satisfaction toward the operations as a 

whole was in outstanding level, the problems and obstacles to people toward the 

operations, such as, rewards, sports equipment, activities for children; militant stage 

performances, singing, dancing, contest-format, were not up to standard and 

inadequate.  The woman sports were also missing.  The presentation of 

developmental approach in extended results of 3 southern border provinces army 

insurgencies resolved working group demonstrated:  More activities such as games, 

drawing, painting, should be conducted continuously, increasing of budget allocation, 

publicizing for more participants, strengthened security measures, allocate adequate 

sports equipment, develop and standardize contest-format, recruit and select local 

athletes for time saving, add woman sports to reach equality and equity, and 

conduct wide variety of games so the local youths who are good at the others can 

participate in army activities.   
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  The overall suggestions:  increasing of budget, launch into a well-balanced 

offensive and defensive working policies, raise people awareness for patriotic love 

land and country by focusing on long-term and continuous projects to support the 

roles of public participation and induce the royal speech “Understand, Achieve and 

Develop” to be insurgencies resolved approach in the area, conduct more youth 

projects, publicizing mutual information and understanding, applying of non-violent 

approach to captivate personals from all parts to participate the development of 

local personnel in 3 southern border provinces to be effective problem resolution, 

and continuous evaluation of success of projects, cultural and religious harmonize 

both male and female sports uniquely to cutback in insurgency issues in 3 southern 

border provinces in the future.     

Keywords:  Survey tracking and evaluating,  3 southern border provinces army 

insurgencies resolved working group. 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

การวิจัยโครงการ “การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก” ครั้งนี้มี

วัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหา

การกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  ศึกษาอุปสรรคปญหาของ

ประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  และเพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาขยายผลการปฏิบัติงาน อันนําไปสู

วิธีการเสริมสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบกใน

อนาคต  

รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบแบบแผนวิธีวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods 

Research)โดยนําวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชแบบสอบถามความ

คิดเห็นและนําเสนอผลการวิเคราะหแบบสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการสนทนกลุม (Focus Group) และการเก็บขอมูล

เอกสาร (Document Research) และนําเสนอผลแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเปนการตอบคําถามการวิจัยตามวัตถุประสงคท้ัง 

3 ขอประชากรวิจัย ไดแก ประชากรและกลุมตัวอยางเนนวาเปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก 

จํานวน 2 โครงการ  ไดแก 1) โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม 

ความหวัง และกําลังใจ” โดยพิจารณาเลือกเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ รวมจํานวน

ท้ังสิ้น 341 คน ผูตอบแบบสอบถามตอบกลับมารวมจํานวนท้ังสิ้น 330 คน คิดเปนรอยละ 96.90  

และ  2) โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อโดย

พิ จ า รณ า เลื อ ก เก็ บ ข อ มู ล จ าก ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ใน พ้ื น ท่ี ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง  ร ว ม จํ าน ว น ท้ั งสิ้ น  

278 คน ผูตอบแบบสอบถามตอบกลับมารวมจํานวนท้ังสิ้น 268  คน คิดเปนรอยละ 96.56  
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สรุปผลการวิจัย  

 

 สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” รวมจํานวน 

22 ขอ เปนการถามระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ี มีตอโครงการสํ ารวจวิจัยและใน 

การปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) 

ของกองทัพบก โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง 

และกําลังใจ”  ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จากการรับรูระดับความพึงพอใจของ

ตนเองท่ีมี พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอยและพึงพอใจนอยท่ีสุด  

ตามลําดับ เก็บขอมูลในระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ผลการศึกษา

พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอ

ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ Million Gifts Million 

Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานการประชาสัมพันธ มีระดับความ

พึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.31) มีคาน้ําหนักระดับระดับความ

พึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ต้ังแต คาเฉลี่ย 4.18 – 4.42 โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับ

คะแนนมากท่ีสุดคือ 1) การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.42) 2) 

การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.32) 3) การประชาสัมพันธเชิญชวนรวม

กิจกรรมมีความท่ัวถึง (คาเฉลี่ย 4.18) ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานสถานท่ี

และการอํานวยการ  พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานสถานท่ี

และการอํานวยการ มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 
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4.38) มีคาน้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจ ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.25 – 4.52 โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนน

มากท่ีสุดคือ 1) มีเจาหนาท่ีทหารอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.52) 2) การอํานวย

ความสะดวกตางๆ มีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.44) 3) การจัดเต็นทนิทรรศการ/กิจกรรมมีความ

เหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.36) 4) สถานท่ีจัดมีความเหมาะสมตอกิจกรรมตางๆ ภายในงาน (คาเฉลี่ย 

4.35) 5) สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความสะดวกตอการเดินทางมารวม (คาเฉลี่ย 4.25) ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานการ

บริหารและการจัดกิจกรรม  พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบ

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานการ

บริหารและการจัดกิจกรรม  มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย 4.49)  มีคาน้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจ ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.42 – 4.55 โดยตัวชี้วัดท่ี

ไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) อาวุธยุทโธปกรณท่ีนํามาแสดงมีความนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.55) 2) 

เจาหนาท่ีทหารใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี (คาเฉลี่ย 4.53) 3) อาหาร/เครื่องดื่ม ท่ีแจกมีความ

เหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ย 4.50) 4) การจัดนิทรรศการมีความเหมาะสมและนาสนใจ (คาเฉลี่ย 

4.47) 5) ของขวัญท่ีแจกมีความพอเพียงกับผูเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.45) 6) กิจกรรม/เกมสท่ีจัด

มีความเหมาะสมและนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.42) ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานผลลัพธ

พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอ

ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ Million Gifts Million 

Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานผลลัพธ  มีระดับความพึงพอใจ

ของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.47) มีคาน้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจ 

ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.30 – 4.60 โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) ความพึงพอใจในภาพรวมตอ
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การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติของกองทัพบก (คาเฉลี่ย 4.60) 2) อยากมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

เพ่ือสังคมกับกองทัพบก (คาเฉลี่ย 4.55) 3) เกิดความหวัง ความเชื่อม่ันตอกองทัพบก ในการปองกัน

ประเทศ (คาเฉลี่ย 4.52) 4) มีความเขาใจในภารกิจของกองทัพบก (คาเฉลี่ย 4.50) 5) ไดรับความ

สนุกสนานจากการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.45) 6) เกิดความหวัง ความเชื่อม่ันตอกองทัพบก ดาน

ชวยเหลือประชาชน (คาเฉลี่ย 4.44) 5) ไดรับความรู ท่ีเปนประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม 

(คาเฉลี่ย 4.40) 6) มีความประทับใจจากการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.30)  ตามลําดับ 

 ผลการศึกษารอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ในภาพรวม

พบวา รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ Million 

Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ”  ซ่ึงมีท้ังหมด 22 

ตัวชี้วัด ในภาพรวม  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.43)  

 สําหรับโครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬา

เปนสื่อ  สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอ

ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  รวมจํานวน 22 ขอ เปนการถาม

ระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจวิจัยและในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โครงการอบรม

เยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวน

ประเมินคา 5 ระดับ จากการรับรูระดับความพึงพอใจของตนเองท่ีมี พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก  

พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอยและพึงพอใจนอยท่ีสุด  ตามลําดับ เก็บขอมูลในระหวางเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. 

โดยใชกีฬาเปนสื่อ ดานการประชาสัมพันธ มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจ

มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.43) มีคาน้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจ ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.32 – 4.43 โดย
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ตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ  1) การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความเหมาะสม 

(คาเฉลี่ย 4.56) 2) การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.42) 3) การ

ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความท่ัวถึง (คาเฉลี่ย 4.32) ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรม

เยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานสถานท่ีและการ

อํานวยการ  พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรมเยาวชน

นอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานสถานท่ีและการอํานวยการ  มี

ระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.49) มีคาน้ําหนักระดับ

ระดับความพึงพอใจ ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.35 – 4.57 โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) มี

เจาหนาท่ีทหารอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.57) 2) การอํานวยความสะดวกตางๆ 

มีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.54) 3) การจัดเต็นทนิทรรศการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 

4.51) 4) สถานท่ีจัดมีความเหมาะสมตอกิจกรรมตางๆ ภายในงาน (คาเฉลี่ย 4.47) 5) สถานท่ีจัด

กิจกรรมมีความสะดวกตอการเดินทางมารวม (คาเฉลี่ย 4.35) ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรม

เยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานการบริหารและการจัด

กิจกรรม พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหา

การกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรมเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานการบริหารและการจัดกิจกรรม มี

ระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.55) มีคาน้ําหนักระดับ

ระดับความพึงพอใจ ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.61 – 4.55 โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) อาหาร/

เครื่องดื่ม มีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ย 4.61) 2) เจาหนาท่ีใหบริการดวยอัธยาศัยท่ีดี 

(คาเฉลี่ย 4.57) 3) การจัดนิทรรศการมีความเหมาะสมและนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.51) 4) กิจกรรมการ

แขงขันท่ีจัดมีความเหมาะสมและนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.49) ตามลําดับ 
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 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โครงการอบรม

เยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานผลลัพธ  พบวา ระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาค

บังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานผลลัพธ มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับ

พึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.51) มีคาน้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจ ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.39 – 4.57 

โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) การเขารวมกิจกรรมทําใหสุขภาพแข็งแรง (คาเฉลี่ย 4.57) 

2) ความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.56) 3) เกิดการมีสวนรวมระหวางเยาวชน

กับสวนราชการ (คาเฉลี่ย 4.56) 4) ไดรับความสนุกสนานจากการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.56) 5) 

ทานอยากมีสวนรวมสรางความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตหรือไม (คาเฉลี่ย 4.54) 6) เกิดทักษะ

ความสามารถในการเลนฟุตซอล (คาเฉลี่ย 4.54) 7) เกิดความรัก สามัคคี มีวินัยจากการเขารวม

กิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.51) 8) เกิดความประทับใจจากการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.46) 9) ทาน

อยากจะมีสวนรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคมกับสวนราชการหรือไม (คาเฉลี่ย 4.43)  10) เกิดความเขาใจ

ในหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอประเทศชาติ (คาเฉลี่ย 4.39) ตามลําดับ 

 ผลการศึกษารอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โครงการ

อบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ ในภาพรวม  พบวา 

รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการ

กอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โครงการอบรมเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ซ่ึงมีท้ังหมด 22 ตัวชี้วัด ในภาพรวม  มี

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไม

สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.71)  

 สรุปผลการวิเคราะหอุปสรรคปญหาของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ผลการศึกษา
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พบวา  อุปสรรคปญหา ไดแก  เกมสไมเพียงพอตอผูมารวมงาน รางวัลใหญ และรางวัลเล็กยังไม

เพียงพอตอผูมารวมงาน ขาดกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี  และขาดกิจกรรมของทหารบนเวทีเก่ียวกับ

การแสดง เชน เชน รองเพลง เตน ฯ 

 โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  

ผลการศึกษาพบวา  อุปสรรคปญหา  ไดแก  อุปกรณการกีฬาท่ีพรอมตอการแขงขันยังไมเพียงพอตอ

จํานวนเยาวชน  รูปแบบการแขงขัน ยังไมคอยมีมาตรฐาน เชน การตรงตามกําหนดเวลาแขงขัน  การ

ประชาสัมพันธยังไมครอบคลุมและท่ัวถึง  การจัดแบบนี้ใชเวลามากและเสียการเรียน  ขาดการ

แขงขันกีฬาประเภทหญิง  และมีกีฬาเพียงชนิดเดียว ซ่ึงนอยเกินไป 

 ขอเสนอแนะ แนวทางพัฒนาขยายผลการปฏิบัติงาน โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  อันนําไปสูวิธีการเสริมสรางความรูความเขาใจ

และการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนของกองทัพบกใน

อนาคต โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และ

กําลังใจ”พบวา  ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจาก

ใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ”  ไดแก  ควรจัดใหมีเกมสรูปแบบตางๆใหมากข้ึน  ควรจัดงาน

ตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ  ควรจัดงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือจัดสรรรางวัลใหญนอยใหเพียงพอ  ควรจัด

กิจกรรมวาดภาพ ระบายสี  ควรจัดกิจกรรมของทหารบนเวทีเก่ียวกับการแสดง เชน เชน รองเพลง 

เตน ฯ  ประชาสัมพันธใหมีผูมารวมงานใหมากข้ึน  และดูแลความปลอดภัยใหเขมงวด 

 สําหรับโครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬา

เปนสื่อ  ผลการศึกษาพบวา  ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ไดแก  ควรจัดสรรอุปกรณการกีฬาใหเพียงพอตอการ

แขงขันและจํานวนเยาวชนท่ีมารวมงานท้ังการแขงขันและการฝกซอม  พัฒนารูปแบบการแขงขันใหมี

มาตรฐาน เชน กําหนดเวลาแขงขันใหแนนอนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด การตรงตอเวลา เปนตน  

ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง  ควรมีการคัดเลือกนักกีฬาภายในจังหวัดกอน

เพ่ือไมใหเสียเวลาเดินทางและการคัดเลือกนักกีฬา เพ่ือประหยัดเวลาและใหนักกีฬามีการเตรียมตัว

ตั้งแตเนิ่นๆ ควรเพ่ิมการแขงขันกีฬาประเภทหญิง เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียม เชน  

วอลเลยบอล แบตมินตัน ปงปอง เปนตน  และควรจัดการแขงขันกีฬาหลายชนิด  เพ่ือใหเยาวชนใน
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พ้ืนท่ีผูมีทักษะกีฬาดานอ่ืนๆ ไดเขามารวมในกิจกรรมของกองทัพบกดวย  ซ่ึงเยาวชนหลายคน

ตองการมาแขงขันในงานท่ีกองทัพบกนี้จัดข้ึน 

ขอเสนอแนะ ประกอบดวย ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ไดแก   1) ภาครัฐควรมีนโยบาย

สนับสนุนงบประมาณและจัดโครงการท่ีเก่ียวของกับการสรางความสามัคคีในหมูคณะใหมากข้ึน จัด

กิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนและครอบครัวในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตไดมีโอกาสใน

การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อวัฒนธรรม ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต เพ่ือสรางความรวมมือ

ระหวางกันและการยอมรับการอยูรวมกันอยางสันติ  2) ภาครัฐควรคํานึงถึงความปลอดภัยของทหาร

ผูปฏิบัติงานในโครงการตางๆ และ ประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดน โดยกําหนดนโยบายการทํางานเชิงรุก

และเชิงรับอยางสมดุล โดยเฉพาะเรื่องการสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบาน 

การปลูกฝงใหประชาชนตามแนวชายแดนมีจิตสํานึกรักแผนดิน การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชน

ชายแดนใหเขมแข็งและสมดุล ท้ังนี้จะตองมีการกําหนดและดําเนินนโยบายสรางใหทุกภาคสวนมี

ความมุงหมายและบูรณาการจัดการรวมกัน  3) ภาครัฐควรกําหนดนโยบายท่ีสงเสริมและสนับสนุนให

โครงการตางๆลงสูชุมชนมากข้ึนและเปนโครงการตอเนื่อง ท่ีไมใชโครงการเฉพาะระยะสั้นๆ เพ่ือสราง

แรงจูงใจใหเยาวชนมีจิตสํานึกรักบานเกิดและพัฒนาบานเกิดของตนเอง เพ่ือปญหาความไมสงบใน

รูปแบบตางๆในอนาคต 

4) ภาครัฐควรสนับสนุนบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ควรเปดพ้ืนท่ีและสนับสนุน

การดําเนินงานของภาคประชาสังคม รวมถึงการหนุนเสริมกันและกันกับหนวยงานภาครัฐในการ

ทํางาน อีกท้ังควรใหองคกรภาคประชาสังคมมีสวนรวมในกระบวนการสรางสันติภาพมากข้ึน 

เนื่องจากองคกรภาคประชาสังคมสามารถท่ีจะเขาถึงประชาชนไดจริง  และ 5) ภาครัฐควรนอมนํา

แนวพระราชดํารัสขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ “เขาถึง เขาใจ และพัฒนา” เปนแนวทาง

การแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ี และใหความสนใจกับพลังทางศาสนาและวัฒนธรรม เพราะ

ความเคารพและความเชื่อทาง ศาสนา เปนพลังท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมของ จชต. 

 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ   ไดแก 1) เนนการจัดโครงการท่ีเก่ียวของกับเยาวชนเสริมสราง

ความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบานบริเวณชายแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม 

การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน สงเสริมใหมี

ความสัมพันธใกลชิดกันมากยิ่งข้ึน ในระดับท่ีสามารถปองกันและแกไขปญหาความไมสงบใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ท่ีจะเกิดข้ึนไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ 2) เนนการ

พัฒนาการประชาสัมพันธและดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  สรางขาวสารความเขาใจซ่ึงกันและกัน  
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ใชแนวทางสันติวิธี  และดึงคนในพ้ืนท่ีท่ีเขามามีสวนรวมเพ่ือสรางความไวใจซ่ึงกัน เนนการสรางความ

ม่ันใจตอความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ดวย การสรางความเขาใจและชี้ใหเห็น

วาผูกอความไมสงบเปนผูไมหวังดีตอประเทศชาติและประชาชน  3) เนนการจัดโครงการกีฬาให

หลากหลายตอบโจทยเยาวชนท้ังชายและหญิง เพ่ือแสดงถึงความเทาเทียมและความเสมอภาค อยูบน

พ้ืนฐานของผสมผสานวัฒนธรรมทุกศาสนาในพ้ืนท่ีใหกลมกลืนกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึงจะชวย

ลดปญหาวามไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ไดในอนาคต 4) พัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ี 

จชต. ใหมีความรูความสามารถแกปญหาในพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และใหมีอุดมการณในการ

ปฏิบัติงานอยู ตลอดเวลา และ 5)  พัฒนายุทโธปกรณ โดยนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและสามารถ ตอบสนองตอการปฏิบัติงานเชิงรุกในพ้ืนท่ี จชต. ให

มากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ  ไดแก 1) ควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีชายแดนท่ัวประเทศ และ

โครงการอ่ืนๆ ของกองทัพบก ท่ียังเหลืออยูอีกเปนจํานวนมาก เพ่ือประโยชนตอการเสริมสราง

ศักยภาพในการดําเนินโครงการ ใหเขมแข็งและกาวหนามากข้ึนอยางเปนรูปธรรม 2) ควรเก็บขอมูล

เชิงปริมาณและเชิงปริมาณเปนระยะและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ีอยูในความรับผิดชอบของ จชต. ท้ังนี้

เพ่ือเปนการประเมินความกาวหนาและความสําเร็จของโครงการอยางตอเนื่อง  3) ควรนําระบบการ

ทําวิจัยและประเมินผลมาใชใหมีความชัดเจน มีตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม มีการเก็บขอมูล ตลอดจนการ

วิเคราะหขอมูล  เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจในการปรับปรุงการดําเนินงานโครงการตอไป เพราะการ

ประเมินผลโครงการเปนข้ันตอนท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานในโครงการ หากจะใหสัมฤทธิ์ผล

โดยสมบูรณและควรมีหนวยงานประเมินผลท่ีเปนรูปธรรมแยกตางหากจากการประเมินผลของ

ผูบริหารหรือผูปฏิบัติ เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงแผนงานใหสมบูรณยิ่งข้ึน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

กวาทศวรรษ นับตั้งแตเกิดเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.)      

ป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน กับการสรางสันติภาพใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี ถือเปนความหวังของทุกภาค

สวน รัฐบาลไทยทุกรัฐบาลมีความพยายามในการแกไขปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการลดเหตุการณ

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนและความการเยียวยาของประชาชนในพ้ืนท่ี และเปนนิมิตรหมายท่ีดีท่ีภาค

พลเมืองใหเขามามีสวนรวมในการสรางกระบวนการสันติใหเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีผานมิติของประชาชน  

ปจจุบันการทํางานภาคพลเมืองเพ่ือสรางสันติสุขในพ้ืนท่ีเกิดข้ึนมากมายหลายกลุมหลายเปาหมาย

กิจกรรม ท้ังนี้ดวยแนวความคิดรวมกันวา “สันติสุขท่ีแทจริงตองเกิดจากคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน” และการแกไขปญหาท่ีจะยั่งยืนไดก็ตองอาศัยคนในพ้ืนท่ีเปนกลไกสําคัญ เพราะไมมีการ

สรางความเปลี่ยนแปลงใดๆ จะสําเร็จไดหากปราศจากการเปลี่ยนแปลงแกไขดวยตนเอง ดังท่ีปรากฏ

ในอัลกุรอานท่ีวา“แทจริงอัลลอฮฺจะไมทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุมใด จนกวาพวกเขาจะ

เปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขาเอง (กอน) เทานั้น” (สถาบันพระปกเกลา, 2561)  

ปจจุบันเหตุการณความไมสงบยังคงเกิดในพ้ืนท่ีอยูอยางตอเนื่อง โดยฝายผูกอความไมสงบไมได

มุงทํารายเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ แตยังมุงทําลายชีวิตและทรัพยสินของประชาชนผูบริสุทธิ์อีกดวย ทําให

สถานการณ ในพ้ืนท่ีเกิดความตึงเครียดอีกครั้ง ท้ังนี้ เนื่องมาจากภาครัฐยังไมสามารถจํากัดขีด

ความสามารถของกลุมแกนนําและกลุมแนวรวม ในการกอความไมสงบไดอยางแนนอน กองทัพบก โดย

กรมกิจการพลเรือนทหารบก ไดเห็นวาสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ี จังหวัดชายแดนภาคใต มีมิติการ

ปฏิบัติในพ้ืนท่ี 2 มิติ คือ มิติทางกายภาพ และการมิติทางจิตภาพ มิติทางกายภาพ คือ การใชกําลังเขา

ประหัตประหารกัน ซ่ึงไมวาภาครัฐจะทุมกําลังลงไปแกปญหาเทาไหร ฝายผูกอความไมสงบก็จะฝก

สมาชิกมาตอสูมากเทานั้น ดังคํากลาวของ นักปราชญจีนท่ี กลาว “ฆา 1 คน มีศัตรูเพ่ิม 1,000 คน” 

สําหรับมิติทางจิตภาพ คือ การท่ีภาครัฐใชการปฏิบัติทาง จิตวิทยาเขาดําเนินการตอสูทางความคิดกับ

ฝายผูกอความไมสงบและแนวรวมโดยใชสันติวิธี ไดแก การปรับทุกข ผูกมิตร เพ่ือดึงประชาชนและแนว
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รวมใหกลับมาเปนฝายเรา และเขามามีสวนรวมในการแกปญหาในพ้ืนท่ี ซ่ึงในทัศนะทางทหารแลวนั้น 

การปฏิบัติการจิตวิทยาเปนการปฏิบัติทางทหารไมไดมุงสังหารฝายตรงขาม แตมุงกระทําเพ่ือโนมนาว

เปลี่ยนแปลงทัศนคติอารมณ ทาที ความรูสึกนึกคิดของกลุมเปาหมายใหเอ้ือประโยชนตอการบรรลุ

วัตถุประสงคของชาติเปนหลัก  (ภูมิรัตน  ลือสิริ, 2548) 

อาจกลาวไดวาสถานการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตเปนสงครามแยงชิง

ประชาชนระหวางภาครัฐและกลุมผูไมหวังดีตอประเทศชาติก็วาได  ดังนั้นจึงจําเปนท่ีกองทัพบกและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการแกปญหาดังกลาวจะตองใชโครงสรางทางดานจิตวิทยาในการแกปญหาใน

พ้ืนท่ีภาคใตควบคูไปกับการพิทักษประชาชนและทรัพยากร  รวมท้ังการพัฒนาใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี

ความเปนอยูท่ีดีข้ึน เพ่ือสรางสันติสุขใหเกิดในภูมิภาคดามขวานทองของไทยอยางยั่งยืน ซ่ึงตลอด

ระยะเวลาท่ีผานมา กองทัพบกมีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ีในทุกๆ ดานท่ีเก่ียวกับงานดานชายแดน

เชน การจัดระบบปองกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน การเสริมสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับ

ประเทศเพ่ือนบาน สงเสริมกิจกรรมท่ีเสริมสรางความรูสึกท่ีดี (Goodwill) ความรูสึกชื่นชม (Sense of 

appreciation) และความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในทุกภาคสวน โดยใชความใกลชิดดานภาษา 

วัฒนธรรม และประเพณี โดยเฉพาะเยาวชนของไทยกับประเทศเพ่ือนบาน และสนับสนุนบทบาทของ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รวมท้ังใชประโยชนจากสมาคมเพ่ือมิตรภาพตางๆ เพ่ือสงเสริมการ

ดําเนินนโยบายเสริมสรางความรวมมือระหวางไทยกับประเทศเพ่ือนบานจากระดับประชาชนสูระดับ

รัฐบาล 

กองทัพบกไดเล็งเห็นถึงความสําคัญจากสถานการณดังกลาว  จึงไดดําเนินโครงการตางๆ 

ภายใตกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยางตอเนื่อง      

มีการลงพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริงกับประชาชนมาโดยตลอด ไมวาจะเปนการสงเสริมดานการพัฒนา

คุณภาพชีวิต การเสริมสรางอุดมการณและสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนเขามามีสวนรวมดาน

ความม่ันคงกับกองทัพบก เปนตน  และเพ่ือใหบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของกองทัพบกมีความ

ชัดเจนและตอบสนองความตองการของประชาชนใหมากข้ึน  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตอง

ดําเนินการจัดทําโครงการ “การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”  ในครั้งนี้

เพ่ือเปนการประเมินผลการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ตลอดระยะเวลา 1 ปท่ีผาน

มา และนําขอมูลท่ีไดไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของกองทัพบกในพ้ืนท่ีชาย 3 จังหวัด
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ชายแดนภาคใต ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึนตอไปในอนาคต  นํามาซ่ึงสันติภาพและสันติสุขใหเกิดอยาง

เปนรูปธรรมแทจริง 

 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยโครงการ “การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก” มี

วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก   

2. เพ่ือศึกษาอุปสรรคปญหาของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก   

3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาขยายผลการปฏิบัติงาน อันนําไปสูวิธีการเสริมสรางความรู 

ค ว าม เข า ใจ แ ล ะ ก าร มี ส ว น ร ว ม ข อ งป ร ะช าช น ต อ ก า ร พั ฒ น าก ารป ฏิ บั ติ ง าน  ก ลุ ม 

งบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบกใน

อนาคต 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังตอไปนี้ 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา 

การวิจัยโครงการ “การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก” ครั้งนี้เปน

การสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอ

ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  ศึกษาอุปสรรคปญหาของประชาชน

ท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก  และ เพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาขยายผลการปฏิบัติงาน อันนําไปสูวิธีการ

เสริมสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน กลุม 
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งบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบกใน

อนาคต 

2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

     ประชากรและกลุมตัวอยางเนนวาเปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก จํานวน 2 

โครงการ  ไดแก  

2.1 โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม  

ความหวัง และกําลังใจ”โดยพิจารณาเลือกเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ รวมจํานวน

ท้ังสิ้น 341 คน  

  2.2 โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬา

เปนสื่อ โดยพิจารณาเลือกเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ี ท่ีเก่ียวของ รวมจํานวนท้ังสิ้น  

278 คน  

 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา 
 

การวิจัยครั้งนี้เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล ในระหวางเดือนธันวาคม 2560 –  

มีนาคม 2561  ขอมูลท่ีมีอยูกอนหนานี้หรือท่ีจะมีตอไปอาจแตกตางจากขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. รับทราบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก   

2. รับรูถึงอุปสรรคปญหาของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก อันนําไปสูแนวทางการ

แกไขปญหาตางๆ รวมท้ังการตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีชายแดนให มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน  

3. ไดขอมูลเพ่ือเปนเพ่ือเปนแนวทางพัฒนาขยายผลการปฏิบัติงาน อันนําไปสูวิธีการ 
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เสริมสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน กลุม 

งบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบกใน

อนาคต 

4. ชวยเสริมสรางความม่ันคงของชาติและความรวมมือระหวางชุมชนชายแดนไทยกับชุม 

ชายแดนประเทศเพ่ือนบานในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

กองทัพบก (ทบ.)  หมายถึง  กองกําลังทหารท่ีปฏิบัติการในภาคพ้ืนดินเปนหลัก มีหนาท่ี

ปองกันและปฏิบัติการรบในภาคพ้ืนดิน 

การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการเปรียบเทียบผลลัพธของโครงการท่ีเกิดข้ึน

จริงกับผลลัพธของโครงการท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน หรือท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือทราบ

วาการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม  รวมท้ังการศึกษาปญหา  อุปสรรค 

ติดตามประโยชนท่ีกลุมเปาหมายพึงไดรับอยางท่ัวถึง  การประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับประชาชน 

ตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบของผูจัดทําโครงการท่ีจะตองรายงานผลงานใหทุกฝายท่ีเก่ียวของ

รับทราบ  

การปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต (จชต.)  หมายถึง  การดําเนินโครงการตางๆ ของกองทัพบกภายใตกลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส  เพ่ือนําไปสูการเสริมสรางความม่ันคงของชาติในการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

ความพึงพอใจ  หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิด      

จากพ้ืนฐานการรับรู  คานิยมและประสบการณท่ีแตละบุคคลไดรับ ความรูสึกชอบ ความรูสึกท่ียินดี

ของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก   

ประชาชน หมายถึง ประชากรและกลุมตัวอยางผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน กลุมงบ

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก จํานวน 
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2  โครงการ  ไดแก 1) โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม 

ความหวัง และกําลังใจ”  และ 2) โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี 

จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ 
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บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรม 

 

การวิจัยโครงการ “การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”ครั้งนี้เปน

การสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอ

ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  ศึกษาอุปสรรคปญหาของประชาชน

ท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก  และเพ่ือนําเสนอแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหา

การกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  ผูวิจัยไดศึกษาคนควา

เอกสาร ตําราและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของจากนักวิชาการท้ังในและตางประเทศในประเด็นตางๆ แลว

จําแนกออกเปน 6 ประเด็นหลัก ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความสอดคลองสัมพันธกับสิ่งตองการศึกษาวิจัย 

ไดแก    

  ตอนท่ี 1  แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

  ตอนท่ี 2  แนวคิดเก่ียวกับการติดตามและประเมินผล 

ตอนท่ี 3 แนวคิดเก่ียวกับอุปสรรคและปญหา 

  ตอนท่ี 4 แนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

ตอนท่ี 5 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการชายแดน 

ตอนท่ี 6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

รายละเอียดของแตละประเด็นมีดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

   

  ความหมายของความพึงพอใจ  

  ความพึงพอใจ หมายถึง ผลท่ีไดจากการท่ีบุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งนั้น ทัศนคติดานบวก

จะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจสิ่งนั้นและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นความไมพึงพอใจนั่นเอง 
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(Vroom, 1964)  เปนแรงจูงใจของมนุษยท่ีตั้งอยูบนความ ตองการข้ันพ้ืนฐาน (Basic needs) มี

ความเก่ียวของกันอยางใกลชิด ผลสัมฤทธิ์และสิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีไม

ตองการ (Tiffin, J. & McCormick, E. J., 1965) รวมท้ังเปนความรูสึกของคนใดคนหนึ่งวาชอบ

หรือไม ชอบในบุคคล สิ่งของ หรือสภาพแวดลอมท่ีเขาเขาไปเก่ียวของ (Dalton, 1968 อางถึงใน 

เสง่ียม ศุภผล, 2540) ตลอดจนเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือความรูสึกในทางบวกและ

ความรูสึกทางลบ ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลวจะทําใหเกิดความสุข ความสุขนี้

เปนความรูสึกท่ีแตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกท่ีมีระบบยอนกลับ 

ความสุขสามารถทําใหเกิดความสุข หรือความรูสึกทางบวกเพ่ิมข้ึนไดอีก ดังนั้นจะเห็นไดวาความสุข

เปนความรูสึกท่ีสลับซับซอนและความสุขนี้จะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ (Shelly, 

1975) 

โดยท่ัวไปแลวในการศึกษาเก่ียวกับความ พึงพอใจมักนิยมศึกษากันในสองมิติคือ มิติแรก

เปนความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ 

(Service Satisfaction)  ดังกลาวแลวขางตน ผูวิจัยขอสรุปความหมายของคําวาความพึงพอใจใน

งานวิจัยครั้งนี้วา หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดจากพ้ืนฐานการ

รับรู  คานิยมและประสบการณท่ีแตละบุคคลไดรับ ความรูสึกชอบ ความรูสึกท่ียินดีของประชาชนท่ีมี

ตอการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนของกองทัพบก 

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความพึงพอใจ 

 นักวิชาการไดคิดคนทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจไวหลากหลาย ผูวิจัยขอนําเสนอ

ทฤษฎีท่ีไดรับความนิยมดังนี้ 

  ทฤษฎ ี2 ปจจัยของ Frederick Herzberg  

            Frederick Herzberg เปนนักจิตวิทยาอีกผูหนึ่งท่ีมุงม่ันศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานวา

ปจจัยทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน ผลงานของเขาในเรื่องนี้มีปรากฏแพรหลายมาตั้งแตป ค.ศ. 

1966 และ ค.ศ. 1968 ปญหาท่ีเขาเฝาถามตนเองอยูเสมอคือ ทําอยางไรจะจูงใจคนในการทํางานได

เปนอยางดี  เขาเห็นวาการใหคาแรงตํ่าทําใหคนงานไมพอใจ แตการใหคาแรงสูงก็มิไดทําใหคนงาน

อยากทํางานหนักข้ึน เงินมิใชสิ่งจูงใจสูงสุดจะทําใหคนงานทํางานไดมากกวาเดิม แมเงินจะมี

ความสําคัญก็ตามขณะเดียวกันความม่ันคงและบรรยากาศท่ีดีในองคการก็มิใชสิ่งจูงใจสูงสุดอีก
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เชนเดียวกัน Frederick Herzberg (1959) ไดพัฒนาทฤษฎีการจูงใจซ่ึงเปนท่ีนิยมแพรหลาย คือ 

ทฤษฎีสองปจจัย ดังนี้ 

1. ปจจัยดานตัวกระตุน 

 ปจจัยดานนี้มีผลตอการกระตุน ทําใหบุคคลเกิดความพอใจ  ตัวกระตุนประกอบดวยปจจัย 6 

ประการ ประกอบดวย 1) ความสัมฤทธิ์ผล คือ พนักงานควรตองมีความรูสึกวาเขาทํางานไดสําเร็จ ซ่ึง

อาจจะท้ังหมดหรือบางสวน 2) การยอมรับนับถือจากผูอ่ืน คือ พนักงานควรตองมีความรูสึกวา

ความสําเร็จของเขานั้นมีคนอ่ืนรับรู มีคนยอมรับ 3) ลักษณะงานท่ีนาสนใจ คือพนักงานควรตองมี

ความรูสึกวางานท่ีเขาทํามีความนาสนใจ นาทํา 4) ความรับผิดชอบ คือ พนักงานควรตองมีความรูสึก

วาเขามีสิ่งท่ีจะตองรับผิดชอบตอตนเองและตองานของเขา 5) โอกาสท่ีจะเจริญกาวหนา คือ พนักงาน

ควรตองรูสึกวา เขามีศักยภาพท่ีจะเจริญกาวหนาในงานของเขาและ  6) การเจริญเติบโต คือ 

พนักงานจะตองตระหนักวาเขามีโอกาสเรียนรูเพ่ิมข้ึนจากงานท่ีทํา มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญจาก

การปฏิบัติงาน 

 2. ปจจัยดานการบํารุงรักษา 

 ปจจัยดานนี้ชวยใหพนักงานยังคงทํางานอยูและรักษาเขาไวไมใหออกไปทํางานท่ีอ่ืนเม่ือ

ไมไดจัดใหพนักงานจะไมพอใจและไมมีความสุขในการทํางานของเขา การบํารุงรักษาประกอบดวย

ปจจัย 10 ประการ ดังนี้1) นโยบายและการบริหาร คือ พนักงานรูสึกวาฝายจัดการมีการสื่อสารท่ีดียิ่ง

กับพนักงาน พนักงานก็มีความรูสึกท่ีดีตอองคการ และนโยบายการบริหารงานบุคคล  2) การนิเทศ

งาน  คือ พนักงานรูสึกวา ผูบริหารงานตั้ งใจสอนและแจกจายหนาท่ีความรับผิดชอบ   3)  

ความสัมพันธกับหัวหนางาน คือ พนักงานมีความรูสึกท่ีดีตอหัวหนางานของเขา  4) ภาวการณทํางาน 

คือ พนักงานรูสึกดีตองานท่ีทําและสภาพการณของท่ีทํางาน  5) คาตอบแทนการทํางาน คือ พนักงาน

รูสึกวาเง่ือนไขคาตอบแทนการทํางาน มีความเหมาะสม  6)  ความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน คือ 

พนักงานมีความรูสึกท่ีดีตอกลุมเพ่ือนรวมงาน  7) ชีวิตสวนตัว คือ พนักงานรูสึกวางานของเขาท้ังดาน

ชั่วโมงการทํางาน การยายงานฯลฯ ไมกระทบตอชีวิตสวนตัว  8) ความสัมพันธกับลูกนอง คือ หัวหนา

งานมีความรูสึกท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา  9) สถานภาพ คือ พนักงานรูสึกวางานของเขามีตําแหนง

หนาท่ีดี  และ 10) ความม่ันคง คือ พนักงานมีความรูสึกม่ันคง ปลอดภัยในงานท่ีปฏิบัติและงานมี

ความม่ันคง 

  ทฤษฎ ีX และ ทฤษฎ ีY ของ D. McGregor    
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      McGregor’s Theory X & Theory Y มีขอสมมุติฐานท่ีเก่ียวกับคนแบงเปนสองอยางคือ 

Theory X และ Theory Y ซ่ึงแสดงการเปรียบเทียบลักษณะของคนใหเห็นในสองทรรศนะท่ีแตกตาง

กันถึงแบบของการทํางาน 2 แบบ คือ ทฤษฎี X  ซ่ึงมีลักษณะเปนเผด็จการ และทฤษฎี Y หรือการมี

สวนรวม แตละแบบเก่ียวของกับสมมุติฐานท่ีมีตอลักษณะของมนุษยดังนี้ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน 

2550)  

          4 การทํางานแบบทฤษฎี X เชื่อวา  

 1. มนุษยโดยท่ัวไปไมชองการทํางาน และพยายามหลีกเลี่ยงงานถาสามารถทําได 

 2. เนื่องจากการไมชอบทํางานของมนุษย มนุษยจึงถูกควบคุม บังคับ หรือขมขูใหทํางาน 

ชอบใหสั่งการและใชวิธีการลงโทษ เพ่ือใหใชความพยายามไดเพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงคของ

องคการ 

 3. มนุษยโดยท่ัวไปพอใจกับการชี้แนะสั่งการหรือการถูกบังคับ ตองการหลีกเลี่ยงความ

รับผิดชอบ มีความทะเยอทะยานนอย และตองการความม่ันคงมากท่ีสุด ผูบริหารตามทฤษฎี X จึง

ตองสรางแรงจูงใจโดยการขมขู และลงโทษ เพ่ือทําใหลูกนองใชความพยายามใหบรรลุความสําเร็จ

ตามเปาหมายขององคการ  

4 การทํางานแบบทฤษฎี Y มีความเชื่อวา  

 1. การทํางานเปนการตอบสนองความพอใจ  

2. การขมขูดวยวิธีการลงโทษไมไดเปนวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการจูงใจใหคนทํางาน บุคคลท่ี 

ผูกพันกับการบรรลุถึงความสําเร็จตามเปาหมายขององคการ จะมีแรงจูงใจดวยตนเองและควบคุม

ตนเอง  

 3. ความผูกพันของบุคคลท่ีมีตอเปาหมายข้ึนอยูกับรางวัล และผลตอบแทนท่ีพวกเขา

คาดหวังวาจะไดรับเม่ือเปาหมายบรรลุถึงความสําเร็จ  

4. ภายใตสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการทํางาน เปนการจูงใจใหบุคคลอมรับและแสวงหา 

ความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน 

องคประกอบของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้น จะมีองคประกอบหรือปจจัยตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของหลายประการ ซ่ึงองคประกอบนั้นตองสามารถตอบสนองตอความตองการท้ังทางดาน

รางกายและจิตใจ และในแตละบุคคลอาจจะมีองคประกอบของความพึงพอใจท่ีไมเหมือนกัน 

 Gilmer (1971) สรุปองคประกอบตาง ๆ ท่ีมีผลตอความพึงพอใจในงานไว 10 ประการ คือ 
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 1. ลักษณะของงานท่ีทํา (Intrinsic aspects of the Job) องคประกอบนี้สัมพันธกับความรู

ความสามารถของผูปฏิบัติ หากไดทํางานตามท่ีเขาถนัดก็จะเกิดความพอใจ 

 2. การนิเทศงาน (Supervision) มีสวนสําคัญท่ีจะทําใหผูทํางานมีความรูสึกพอใจหรือไม

พอใจตองานได และการนิเทศงานท่ีไมดีอาจเปนสาเหตุอันดับหนึ่งท่ีทําใหเกิดการขาดงานและลาออก

จากงานได ในเรื่องนี้เขาพบวา ผูหญิงมีความรูสึกตอองคประกอบนี้มากกวาผูชาย 

 3. ความม่ันคงในงาน (Security)  ไดแก  ความม่ันคงในการทํางาน ไดทํางานตามหนาท่ี

อยางเต็มความสามารถ การไดรับความเปนธรรมจากผูบังคับบัญชา คนท่ีมีความรูนอยหรือขาดความรู

ยอมเห็นวาความม่ันคงในงานมีความสําคัญสําหรับเขามาก แตคนท่ีมีความรูสูงจะรูสึกวา 

ไมมีความสําคัญมากนัก และในคนท่ีมีอายุมากข้ึนจะมีความตองการความม่ันคงปลอดภัยสูงข้ึน 

 4. เพ่ือนรวมงานและการดําเนินงานภายใน (Company and Management) ไดแก ความ

พอใจตอเพ่ือนรวมงาน ชื่อเสียงและการดําเนินงานภายในของสถาบัน พบวา ผูท่ีมีอายุมากจะมีความ

ตองการเก่ียวกับเรื่องนี้สูงกวาผูท่ีมีอายุนอย 

 5. สภาพการทํางาน (Working Condition) ไดแก แสง เสียง อากาศ หองอาหาร หองน้ํา 

ชั่วโมงการทํางาน มีงานวิจัยหลายเรื่องท่ีแสดงวาสภาพการทํางานมีความสําคัญสําหรับผูหญิงมากกวา

ผูชาย สวนชั่วโมงการทํางานมีความสําคัญตอผูชายมากกวาลักษณะอ่ืน ๆ ของสภาพการทํางาน และ

ในระหวางผูหญิงดวยกัน โดยเฉพาะผูท่ีแตงงานแลวจะเห็นวาชั่วโมงการทํางานมี 

ความนําความสําคัญเปนอยางมาก 

 6. คาจาง (Wages)  มักจะกอใหเกิดความไมพึงพอใจมากกวาความพึงพอใจ ผูชายจะเห็น

คาจางเปนสิ่งสําคัญมากกวาผูหญิง และผูท่ีปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นวา คาจางมีความสําคัญสําหรับ

เขามากกวาผูท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน หรือหนวยงานรัฐบาล 

 7. ความกาวหนาในการทํางาน (Advancement)  เชน การไดเลื่อนตําแหนงสูงข้ึน การไดรับ

สิ่งตอบแทนจากความสามารถในการทํางานของเขา จากงานวิจัยหลายเรื่องสรุปวา การไมมีโอกาส

กาวหนาในการทํางาน ยอมกอใหเกิดความไมชอบงาน ผูชายมีความตองการเรื่องนี้สูงกวาผูหญิง และ

เม่ือมีอายุมากข้ึนความตองการเก่ียวกับเรื่องนี้จะลดลง 

 8. ลักษณะทางสังคม (Social aspect of The Job) เก่ียวของกับความตองการเปนสวนหนึ่ง

ของสังคม หรือการใหสังคมยอมรับตน ซ่ึงจะกอใหเกิดท้ังความพึงพอใจและความไมพอใจได ถางาน

ใดผูปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนั้น องคประกอบนี้มี

ความสัมพันธกับอายุและระดับงาน ผูหญิงจะเห็นวาองคประกอบนี้สําคัญกวาผูชาย 
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 9. การติดตอสื่อสาร (Communication) ไดแก การรับ-สง  ขอสนเทศคําสั่งการทํารายงาน 

การติดตอท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน องคประกอบนี้มีความสําคัญมากสําหรับผูท่ีมีมีระดับ

การศึกษาสูง 

 10. ผลตอบแทนท่ีไดจากการทํางาน (Benefits) ไดแก เงินบําเหน็จตอบแทนเม่ือออกจาก

งาน การบริหารและการรักษาพยาบาล สวัสดิการ อาหาร ท่ีอยูอาศัย วันหยุดพักผอนตาง ๆ เปนตน 

จากการศึกษาความหมายของความพึงพอใจ  แนวคิดทฤษฎีและองคประกอบของความพึง

พอใจในการปฏิบัติงาน ดังกลาวแลวขางตนจะสามารถนํามาเปนแนวทางการสํารวจติดตามและ

ประเมินผลในการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนของกองทัพบกในครั้งนี้ใหเกิดประสิทธิผลไดตอไป         

 

ตอนท่ี 2 แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 

   

ความหมายของการการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามและการประเมินผลเปนหัวใจของการทํางานใหประสบผลสําเร็จงานท่ีมีความ

ซับซอนและตองการความคิดริเริ่มสรางสรรคสูงยิ่งตองมีการติดตามและประเมินผลท่ีจริงจัง การ

ติดตามผลและประเมนผลท่ีทรงพลังท่ีสุดคือการติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวม ซ่ึง จัดเปนการ

ประเมินผลแบบ “เอ้ืออํานวย” (Empowerment Evaluation) (อรุณี เวียงแสง  และคณะ, 2548)

การติดตามผลมีจุดมุงหมายเพ่ือใหการดําเนินงานของโครงการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลโดยการใหขอมูลท้ังขอดีขอเสียแกฝายบริหารโครงการทุกระดับ ซ่ึงจะทําใหผูบริหารทุก

ระดับสามารถปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและหามาตรการแกไขไดทันเวลาหากเกิดความผิดพลาด

หรือขอขัดของใด ๆ ข้ึน การติดตามผลเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการบริหารและเปนสิ่งจําเปนตอ

การบริการท่ีดี  การติดตามผลจึงตองกระทําโดยผูรับผิดชอบการดําเนินโครงการทุกระดับ (อคิน 

รพีพัฒน และเจิมศักดิ์ ปนทอง, 2546) 

สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยขอสรุปความหมายของคําวา การติดตามและประเมินผล หมายถึง 

กระบวนการเปรียบเทียบผลลัพธของโครงการท่ีเกิดข้ึนจริงกับผลลัพธของโครงการท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 

หรือท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงคของโครงการ เพ่ือทราบวาการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไวหรือไม  รวมท้ังการศึกษาปญหา  อุปสรรค ติดตามประโยชนท่ีกลุมเปาหมายพึงไดรับอยาง

ท่ัวถึง  การประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับประชาชน ตลอดจนการแสดงความรับผิดชอบของผูจัดทํา

โครงการท่ีจะตองรายงานผลงานใหทุกฝายท่ีเก่ียวของรับทราบ 
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 องคประกอบของการติดตามและประเมินผล  

 จากความหมายของการประเมินผลดังกลาวจะเห็นไดวาการประเมินผลจะตองมี

องคประกอบ ดังนี้ ปรากฏการณ งาน หรือกิจกรรม หรือสิ่งท่ีตองการจะวัด  วัตถุประสงคของสิ่งท่ี

ตองการวัดและประเมิน  กฎเกณฑหรือมาตรฐานของการวัดและการประเมิน  การวัด / เครื่องมือ / 

การประเมิน การเปรียบเทียบผลท่ีวัดไดกับเกณฑและ การสังเคราะหหลักฐานหรือขอมูลท่ีเปนผลจาก

กระบวนการประเมินไปสูการตัดสินใจข้ันสุดทาย 

 

 จุดมุงหมายของการประเมินผลโครงการ 

 การประเมินผลเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมากซ่ึงจุดมุงหมายของการประเมินผลโครงการมีดังนี้ 

สมพิศ สุขแสน (2547) 

 1. เพ่ือสนับสนุนหรือยกเลิก การประเมินผลจะเปนเครื่องมือชวยตัดสินใจวา ควรจะยกเลิก

โครงการหรือสนับสนุนใหมีการขยายผลตอไป ผลท่ีไดจากการดําเนินโครงการไดรับผลตอบแทนคุมคา

กับเงินทุนท่ีสูญเสียไปมากนอยเพียงใด และโครงการท่ีดําเนินไปนั้นกอใหเกิดผลขางเคียง (Side 

Effects) ท้ังทางบวกและลบหรือไม 

 2. เพ่ือทราบถึงความกาวหนาของการปฏิบัติงานตามโครงการวา เปนไปตามท่ีกําหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายหรือกฎเกณฑท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด ถาโครงการท่ีดําเนินไปแลวไม

เปนไปตามกําหนดการหรือกาวหนาชา ผูบริหารโครงการจะไดปรับปรุงแกไขวิธีดําเนินการในชวง

ตอไป หรือปตอไป 

 3. เพ่ือปรับปรุงงาน ถาเราบริหารโครงการไประยะหนึ่งแลวพบวาบางโครงการไมไดเสีย

ท้ังหมดแตก็ไมบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวทุกขอ เราควรนําโครงการนั้นมาปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

โดยพิจารณาวาโครงการนั้นบกพรองในเรื่องใด เชน วิธีดําเนินโครงการ การขาดความรวมมือของ

ประชาชนขัดตอคานิยมของประชาชน หรือสมรรถนะขององคกรท่ีรับผิดชอบต่ํา เม่ือเราทราบผลของ

การประเมินผล เราก็จะไดปรับปรุงแกไขใหตรงประเด็น 

 4. เพ่ือศึกษาทางเลือก (Alternative) ท่ีเหมาะสม โดยปกติในการบริหารโครงการนั้น 

ผูบริหารโครงการจะพยายามแสวงหาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จากทางเลือกอยางนอย 2 ทางเลือก ดังนั้น การ

ประเมินผลจะเปนการเปรียบเทียบทางเลือก กอนท่ีจะตัดสินใจเลือกทางเลือกใดปฏิบัติ ท้ังนี้ เพ่ือลด

ความเสี่ยงใหนอยลง 
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 5. เพ่ือขยายผล ถาเราประเมินผลโครงการเปนระยะ สมํ่าเสมอ ผลปรากฏวาโครงการนั้น

บรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนดวัตถุประสงค เราก็ควรจะขยายผลโครงการนั้นตอไปในหลายหลายกลุมหรือ

หลายพ้ืนท่ี 

 ระบบการติดตามและประเมินผล 

ระบบ ติดตามและประเมินผลแบบ มุ งผลสั มฤทธิ์  (Results-Based Monitoring & 

Evaluation System) ของ UNDP (2002)  เปนอีกตัวอยางหนึ่งท่ีควรเรียนรู เพราะองคกรใหญระดับ

โลกแหงนี้ไดเปลี่ยนแปลงระบบของตนเริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2542 จากรูปแบบเดิมท่ีเนนปจจัยนําเขา  

กระบวนการดําเนินงาน และผลผลิตโครงการ (Programme and Project-Based Monitoring and 

Evaluation System) เปนระบบติดตามและประเมินผลแบบมุ งผลสัมฤทธิ์  (Results-based 

Monitoring and Evaluation System)  โดยใหความสําคัญกับปจจัยตางๆท่ีมีตอผลลัพธ ไมวาจะ

เปนผลผลิต การมีสวนรวมของพันธมิตร การชี้แจงนโยบายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ

นโยบายดังกลาว (Soft Assistance)  นอกจากนี้ UNDP ยังใหความสําคัญกับการสรุปบทเรียนท่ีได

จากการดําเนินงาน (Lesson Learned) โดยถือเปนความรูท่ีผานการประเมินแลว (Evaluative 

Knowledge) ซ่ึงอาจรวมถึง “รูปแบบท่ีดี - Good Practices”ท่ีสมควรบันทึกไว การติดตามและ

ประเมินผลแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ของ UNDP  จะวัดท่ีความกาวหนาของผลผลิตซ่ึงนําไปสูความสําเร็จ

ระดับผลลัพธหรืออีกนัยหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการพัฒนา (Development Change)       

ระหวางผลผลิตและผลลัพธในหวงโซแหงผลสัมฤทธิ์ท่ีเริ่มจากปจจัยนําเขาจนถึงโซหวงสุดทายคือ

คุณภาพชีวิตของประชาชน   

 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตามและประเมินผลโครงการนอกจากจะดูคุณภาพของขอมูลในแงความถูกตอง 

(Accuracy) ตรงประเด็น ( Relevance) ทันเวลา (Timeliness) และเชื่อถือได (Credibility)  ยังตอง

ใหความสําคัญกับเรื่องตอไปนี้ 

1. อิทธิพลของโครงการ (Attribution)  

เปนขอมูลท่ีแสดงใหรูวาผลท่ีเกิดข้ึนมาจากการแทรกแซงของโครงการมิใชจากปจจัยอ่ืน  

ดังนั้นจึงตองมีการวางแผนเก็บขอมูลตั้งแตเริ่มโครงการ   โดยมีวิธีการไดมาซ่ึงขอมูลดังนี้ 

1.1 เปรียบเทียบระหวางการมีและไมมีโครงการ (The ‘With/Without’ Scenario)  
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เปรียบเทียบระหวางกลุมท่ีมีการแทรกแซงของโครงการและกลุมท่ีไมมี ท้ังสองกลุมตองมีคุณสมบัติท่ี

เทาเทียมกันหรือคลายกัน หากกลุมท้ังสองไมเหมือนกันจะเปนจุดออนของขอมูลท่ีไดมา 

  1.2 เปรียบเทียบกอน-หลัง (The ‘Before and After’ Scenario) การประเมินดวย

วิธีนี้ กอนเริ่มโครงการตองมีการเก็บขอมูลพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดและเก็บอีกครั้งเม่ือโครงการ

สิ้นสุด (Final Evaluation) อยางไรก็ตามวิธีนี้ยังมีจุดออนตรงไมสามารถระบุไดชัดเจนวาผลท่ีเกิดข้ึน

นั้นมาจากการแทรกแซงของโครงการโดยตรง หรือมาจากปจจัยอ่ืนดวย และไมสามารถบอกไดวาผล

การพัฒนานั้นจะยั่งยืนตอไป 

 2. ประสิทธิผลโครงการ (Effectiveness)   

    การประเมินประสิทธิผลโครงการอาจทําในระดับผลผลิตหรือผลท่ีโครงการควบคุมได แต

มักจะมีจุดออนท่ีเนนจํานวนมากกวาคุณภาพ  

3. ความสําคัญ (Significance)  

ประเมินเก่ียวกับการมีสวนรวมของภาคีและกลุมเปาหมายในข้ันตอนการวางแผน การ 

บริหารจัดการ และการประเมินผล ประเมินขนาดความครอบคลุมประชากร (Scale) และประเมิน

การนําไปใชตอเพ่ือดูวารูปแบบโครงการสามารถนําไปใชในโครงการอ่ืนกับชุมชนอ่ืนไดหรือไม 

4.  ความยั่งยืน (Sustainability) 

       เพ่ือดูวากิจกรรมโครงการยังคงดําเนินตอไปหรือไมแมโครงการจะสิ้นสุดแลวก็ตาม  ซ่ึง

ความตอเนื่องนั้นอาจอาศัยงบประมาณของชุมชนหรือจากการสนับสนุนขององคกรปกครองทองถ่ิน  

ในกรณีท่ีมีการมอบหมายหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งรับผิดชอบดําเนินงานตอ การประเมินความ

ยั่งยืนจะรวมถึงความยั่ งยืนของหนวยงานนั้นดวย  เชน ความม่ันคงขององคกร  ศักยภาพ  

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและสถานภาพทางการเงิน เปนตน อีกมุมมองหนึ่งของการประเมิน

ความยั่งยืน คือ ประเมินผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติ 

จากการศึกษาความหมายของการการติดตามและประเมินผล องคประกอบของการการ

ติดตามและประเมินผล  จุดมุงหมายของการการติดตามและประเมินผล  ระบบการการติดตามและ

ประเมินผล  การการติดตามและประเมินผลโครงการ ดังกลาวแลวขางตนจะสามารถนํามาเปน

แนวทางในการสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนของกองทัพบกใน

ครั้งนี้ไดตอไป  ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนของกองทัพบกใหเกิดประสิทธิผล

มากยิ่งข้ึนในการดําเนินโครงการครั้งตอๆไป 
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ตอนท่ี 3  แนวคิดเกี่ยวกับอุปสรรคและปญหา 

 พัทธธีรา สมทรง (2554) ใหความหมายคําวาปญหา หมายถึง สิ่งท่ีเปนอุปสรรคตอการ 

ดําเนินชีวิตของมนุษยถือเปนสิ่งท่ีขัดขวางมิใหมนุษยไดพบกับความตองการของตนเอง หรือเรียกไดวา 

สิ่งท่ีเปนอุปสรรค ขอขัดของตางๆ ท่ีเปนเหตุใหการปฏิบัติงานไมเปนไปตามวัตถุประสงค สวนคําวา 

อุปสรรค หมายถึง สิ่งหรือเหตุท่ีมาขัดขวางไมใหเกิดความสําเร็จ ในทุกองคกรยอมพบกับปญหา

อุปสรรคตางๆ ในการบริหารจัดการ โดยปญหาและ อุปสรรคในการดําเนินงานขององคกร โดยเฉพาะ

ปญหาดานบุคลากร ไดแก 

1. ปญหาดานคุณภาพและศักยภาพของบุคลากร มักมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ แต

บางสวนขาดความรับผิดชอบ ขาดความตระหนักในหนาท่ีความรับผิดชอบ คํานึงแตสิทธิท่ีพึงมีพึงได

มากกวาหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีพึงปฏิบัติ บางสวนขาดความเสียสละ ขาดการอุทิศแรงกาย แรงใจ

อยางจริงจังเพ่ือองคกร และท่ีสําคัญมากๆ ก็คือการขาดจิตวิญญาณของความเปนเจาขององคกรและ

ความจงรักภักดีตอองคกร 

2. ปญหาดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ในภาพรวมผูบริหารหนวยงานทุกระดับ ไม

สามารถบริหารจัดการบุคลากรท่ีมีอยูใหทํางานไดเต็มความสามารถอยางมีประสิทธิภาพ ใช 

ทรัพยากรบุคคลมากเกินความจําเปนสงผลกระทบตอคาใชจายดานบุคลากรท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยางมาก 

ผูบริหารหนวยงานมิไดตระหนักและยอมรับในบทบาทของความเปนผูบริหารทรัพยากรบุคคล ควบคู

ไปกับการเปนผูบริหารงานในหนาท่ี  

3. ปญหาดานคาจางคาตอบแทน คาจางคาตอบแทนไมสะทอนถึงคาของงานอยางแทจริง ไม

สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและมีผลการทํางานท่ีดีใหเขามาทํางาน หรือ

อยูทํางานกับองคกรได โดยเฉพาะบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในวิชาชีพ เฉพาะดาน แต

ขณะเดียวกันบุคลากรในระดับปฏิบัติการท่ัวไป ๆ ไป บางสวนเปนแรงงานไรฝมือแตมีระยะเวลาการ

ทํางานมานาน มีอัตราคาจางคาตอบแทนสูงมาก (ซ่ึงเปนไปตามระยะเวลาการทํางาน) แตคาของงาน

และผลงานไมคุมคาจางคาตอบแทน  

4. ปญหาดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ไมเอ้ืออํานวยให 

บุคลากรขององคกรไดตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางานในหนาท่ีควบคูกันไป 

เนื่องจากกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอกําหนดถึงสิทธิตางๆ เปนหลักในทางนิติศาสตรท่ีเปนรูปธรรม ซ่ึง

ตองปฏิบัติตามละเลยมิไดแตหนาท่ีความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนหลักการ

บริหารหรือการจัดการในเชิงรัฐศาสตรของหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนเชิงนามธรรม แมจะมีการละเลย 
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ยอหยอนก็มิไดมีบทลงโทษเหมือนอยางกฎระเบียบขอบังคับ เชน มักอางเรื่องของสภาพการจางใน

หลายประเด็น ทําใหการจะพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาดานบุคลากรมีปญหามากมาย  

กระบวนการแกปญหาและพิชิตอุปสรรค (จิตรลดา วัฒนาพรรณกิตติ, 2554)  มีดังนี้ 

1. กลวิธีปกปองตนเอง แกปญหาดวยวิธีหาเหตุอางใหกับขอบกพรองของตน  

2. ใชวิธีวิทยาศาสตร แกปญหาโดยการแสวงหาขอเท็จจริงจากการตั้งสมมุติฐานเพ่ือ

แกปญหาโดยการทดสอบและวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปสูการตัดสินใจตอไป  

3. การแกปญหาเชิงประสานสัมพันธท่ีดําเนินการโดยหลายฝายเพ่ือกําหนดปญหาพัฒนา 

แผนปฏิบัติการลงมือทํา และติดตามผลงาน  

4. การใชวิธีการเชิงระบบ โดยการศึกษาถึงปญหาและสาเหตุหลังจากนั้นก็จะกําหนด

วัตถุประสงคและแสวงหาแนวทางเลือกเพ่ือนําไปสูวตัถุประสงคจากการประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสม

เพ่ือนํามาใชแกปญหา 

แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค 

ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค (Adversity Quotient) หรือ AQ เปนแนวคิด

ใหมท่ีไดมีการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล โดย Stoltz (1997) แนวคิดเรื่องนี้เริ่มเขามามีบทบาท

สําคัญในชีวิตเนื่องมาจากฐานความเชื่อท่ีวา ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคเปนสวน

สําคัญท่ีทํา ใหคนประสบความสําเร็จนอกเหนือจาก IQ (เชาวนปญญา) และ EQ (ความสามารถทาง

เชาวนอารมณ) เนื่องจาก AQ เปนความสามารถท่ีทําใหบุคคลควบคุมสถานการณ และนําตัวเองเขา

ไปแกไขสถานการณ รวมท้ังวิธีคิดวาปญหาตางๆ มีจุดจบและมีทางออก เม่ือพบกับอุปสรรคผูท่ีมี AQ 

นอยมักจะยอมแพหาทางหลีกหนีหรือทอแทงาย แตผูท่ีมี AQ สูง จะมีความอดทน มีพลังท่ีจะฟนฝา

อุปสรรคไดมาก พรอมท้ังคิดวาอุปสรรคหรือปญหาเปนความทาทายท่ีทําใหเกิดโอกาสและหนทางสู

ความสําเร็จ ความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคจึงเปนทักษะหนึ่งในหลายทักษะท่ีควร

ปลูกฝงและพัฒนาใหมีในตัวบุคคลตั้งแตเด็ก เพ่ือเปนหลักพ้ืนฐานในการชวยตัดสินใจวาเราควร

ตอบสนองตอสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางไร อีกท้ังยังเตรียมพรอมใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพตอไป 

องคประกอบของความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรค 
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Stoltz, (1997) แบงองคประกอบของความสามารถในการเผชิญและฟนฝาอุปสรรคออกเปน 

4 มิติ ท่ีเรียกวา CO2RE ซ่ึงเปนมิติท่ีใชในการประเมินระดับความสามารถในการเผชิญและฟนฝา

อุปสรรค โดยมีรายละเอียดในแตละมิติดังนี้ 

มิติท่ี 1 การควบคุม (C = Control) หมายถึง ระดับการรับรูถึงความสามารถในการควบคุม

ตนเองของบุคคล ใหสามารถขามผานเหตุการณท่ียากลําบากหรืออุปสรรคไปไดลักษณะของผูท่ีมีมิติ

ดานการควบคุมสูง มีระดับความสามารถในการควบคุมตอเหตุการณอยางแข็งแกรง โดยสวนมากยิ่ง

ความสามารถในการควบคุมมากข้ึนเทาใดแนวทางการมีอํานาจในตนเองและการปฏิบัติในเชิงรุกจะ

มากข้ึนเทานั้น มีความสามารถควบคุมและทํานายผลการปฏิบัติงานในระยะยาว สุขภาพดี ทนทานตอ

ความยากลําบาก รักษาความม่ันคงและหาหนทางในการแกปญหาไดดี ผูท่ีมีมิติดานการควบคุมตํ่าจะ

มีความสามารถในการควบคุมอุปสรรคไดนอย การรับรูความสามารถในการควบคุมตํ่า สงผลตอ

ความรูสึกในการท่ีจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ เม่ือเกิดสภาวะปญหาหรืออุปสรรคจะรูสึกตกใจ ซ่ึงเปน

ตัวขัดขวางการฟนฝาอุปสรรคใหไปสูจุดหมายไดชาข้ึน กรณีท่ีเปนเหตุการณท่ีเลวรายมากอาจสงผลให

เกิดการลมเลิก เปราะบาง สับสน และมีมุมมองชีวิตท่ีเชื่อเรื่องโชคชะตามากข้ึน 

มิติ ท่ี 2 การรับรูตนเหตุและความรับผิดชอบตอปญหาของตนเอง (O2 = Origin and 

Ownership) หมายถึง การวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และตระหนักวาเปนความรับผิดชอบของ

ตนเองท่ีตองหาทางแกไขใหได ไมผลักภาระความรับผิดชอบใหคนอ่ืน พิจารณาปญหาจากตนเองและ

ปจจัยภายนอก เพ่ือชวยใหเกิดการเรียนรูจากสิ่งท่ีเคยทําพลาดในอดีตและนํามาปรับปรุง แกไข การ

ตําหนิตนเองอยางสรางสรรคเพ่ือนําไปสูการแกไขปรับปรุง ซ่ึงถือวาเปนตัวกระตุนใหเกิดพลัง 

(Powerful Motivator) 

ลักษณะของผูท่ีมีมิติดานนี้สูงจะมีแนวโนมท่ีจะมองเห็นความสําเร็จของตนเองวาเปนการ

กระทําของตนและปญหาอุปสรรคมีจุดเริ่มตนหรือสาเหตุพ้ืนฐานจากแหลงภายนอกหรือเกิดจาก

บุคคลอ่ืน คะแนนสูงสะทอนถึงความสามารถในการหลีกเลี่ยงการกลาวโทษตนเองโดยไมจําเปน แต

ยอมรับผิดชอบตามสัดสวนท่ีเปนจริง ซ่ึงจะนําไปสูการแกปญหา สวนผูท่ีมีมิติดานนี้ต่ํามักจะมองเห็น

วาอุปสรรคมีพ้ืนฐานความผิดมาจากตนเอง เพ่ิมระดับความเครียด ระดับการคํานึงถึงตนเอง อาจเกิด

การปดความรับผิดชอบ หลีกเลี่ยงท่ีจะเขาไปรับผิดชอบในการทํางานเพ่ือแกไขสถานการณ อาจ

นําไปสูความไมแนใจในตนเองและถอนตัวจากปญหานั้นได 

มิติท่ี 3 ผลกระทบ (R = Reach) หมายถึง การวัดผลกระทบของปญหาความยุงยากท่ีมีตอ

การดําเนินชีวิตของแตละคนวามีมากนอยเพียงใด พรอมระวังและมีสติวาอีกนานเทาใดปญหาหรือ
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อุปสรรคกําลังจะเขามาในชีวิตลักษณะของผูท่ีมีมิติดานผลกระทบสูงจะตอบสนองกับปญหาอุปสรรค

วามีความเฉพาะตัวและตีกรอบตัวปญหาใหมากข้ึน สามารถควบคุมอารมณดานลบและควบคุม

ผลกระทบ ตลอดจนความเสียหายท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิตเม่ือมีความยุงยากเกิดข้ึน เปนผูท่ีพรอมรับ

กับอุปสรรคความยากลําบากทุกสถานการณ ไมหวั่นไหว ไมจมอยูกับความทุกขท่ีมากับความ

ยากลําบาก แตคิดวาอุปสรรคเปนเหมือนเหตุการณหนึ่งท่ีผานเขามาและจะผานไป ตอบสนองตอ

ปญหาอยางชาญฉลาด ทําใหมองเห็นหนทางในการจัดการกับปญหาได ในทางตรงกันขาม ผูท่ีมีมิติ

ดานนี้ต่ําจะมองวาปญหาหรืออุปสรรคเปนสิ่งทําลายชีวิต ทําลายงานใหลมเหลว นําไปสูการเสียขวัญ 

หลีกหนีผูคน และตัดสินตอปญหาไดไมดี 

มิติท่ี 4 ความอดทน (E = Endurance) หมายถึง การรับรูถึงความคงทนของอุปสรรคและ

ความสามารถในการรับมือกับความยืดเยื้อของอุปสรรค รวมถึงหาวิธีท่ีจะขจัดใหหมดไป 

ลักษณะของผูท่ีมีมิติดานความอดทนสูงจะรับรูวาอุปสรรคจะคงทนอยูในระยะเวลาชั่วคราว

เทานั้น และสามารถแกไขไดดวยการฝกฝนทักษะและความรูความสามารถ มีความหวังในชีวิต มี

กําลังใจ มีความพยายามท่ีจะหาทางเอาชนะอุปสรรคความยากลําบาก พิจารณาวาปญหาเปนเรื่อง

ธรรมดา สิ่งเหลานี้สงเสริมใหเกิดการมองโลกในแงดี สุขภาพดี ในขณะท่ีผูท่ีมีมิติดานนี้ต่ําจะเปนคนท่ี

สิ้นหวังในชีวิต รับรูวาปญหาอุปสรรคจะคงอยูยาวนาน คิดวาอุปสรรคท่ีเกิดไมสามารถขจัดออกไป

และไมพยายามหาทางแกไข ยอมรับวาสิ่งท่ีเกิดข้ึนหรือเผชิญอยูนั้นยังเปนอุปสรรคของตนตลอดไป 

ซ่ึงสงผลเสียตอการทํางานกลาวโดยรวมคนท่ีมีความรูสึกในการควบคุม (Sense of Control) มี

แนวโนมท่ีจะมีความสามารถในการเผชิญปญหาและฟนฝาอุปสรรคสูง คนประเภทนี้จะไมโทษคนอ่ืน

ถาพบความลมเหลวหรือไมประสบความสําเร็จ แตจะรับผิดชอบในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังยังไมนํา

ความลมเหลวหรือสิ่งท่ีผิดพลาดมาทํารายตนเอง คนกลุมนี้ตระหนักรูวาปญหามีสาเหตุมาจาก

สิ่งแวดลอมไมใชลักษณะของแตละคน มีขอบเขต มีระยะเวลา และสามารถจะถูกจัดการไดอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีแนวโนมยอมรับการเปลี่ยนแปลง กลาเสี่ยง และเรียนรู

ความผิดพลาดท่ีผานมา มีความรับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง และถือเปนหนาท่ีของตนเอง 

คนกลุมนี้ยังมุงผลท่ีการกระทํา ควบคุมแนวทางการดําเนินชีวิตของตนเองและมีลักษณะท่ีจะ

ปรับเปลี่ยนสิ่งท่ียากลําบากหรือสถานการณท่ีเลวรายใหกลับมาเปนประโยชนตอตนเอง 

วิทยา นาควัชระ (2544) ไดเสนอแนวคิดในการพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟนฝา

อุปสรรค (Adversity Quotient) ไวดังนี้ 
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1. ตองคิดวา “ความอดทน คือความกลาหาญ” เพราะเม่ือเรารูสึกวาเราเปนผูกลาหาญ เปน

ผูชนะ มีเกียรติ ท่ีสามารถทนตออุปสรรคและความคับแคนใจได หากทุกครั้งท่ีมีอุปสรรคเขามาในชีวิต

ก็ทนไดมากข้ึนโดยไมยากนัก 

2. สราง “ความภาคภูมิใจในตัวเองตามความเปนจริงได” โดยการคนหาความดีพ้ืนฐาน 

(Basic Goodness) ของตนเอง ความดีพ้ืนฐานดังกลาวคือสิ่งท่ีเราเคยทําดีมาแลวและจบไปแลวโดย

ไมเก่ียวพันกับคนอ่ืนท่ีตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน แมจะเปนสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ ก็นับวาเปนความดีพ้ืนฐาน

ได เชน เคยชวยลูกหมาตกน้ํา เคยใหเงินขอทาน ฯลฯ การเชื่อวาเราเปนคนดีเพราะเคยทําดีพ้ืนฐาน

มาแลว จะทําใหเราเกิดความม่ันใจ ภาคภูมิใจในตนเอง รักตัวเองเปน และมีภูมิคุมกันเกิดพลังท่ีจะ

อยากมีชีวิตอยูตอไป และสามารถตอสูกับอุปสรรคตาง ๆ ได 

3. รูจักสรางจินตนาการหรือความเชื่อท่ีดี ๆ เสมอ เชน เชื่อวาอุปสรรคท่ีมีอยูจะลดลงและ

เชื่อวาตนเองจะสามารถแกไขอุปสรรคไดแน ๆ หรือเชื่อวาพรุงนี้จะดีกวาวันนี้ เพ่ือใหเกิดความเชื่อนี้

เราตองคิดซํ้า ๆ จึงจะเกิดได เพราะความเชื่อเกิดจากการไดยินไดฟงบอย ๆ เม่ือเกิดความเชื่อนี้แลว

จะทําใหเราอยากมีชีวิตอยู เกิดพลังท่ีสรางสรรค เกิดกําลังใจในการอดทนรอคอย 

4. รูจักพัฒนาความเชื่อใหเกิดความเปนไปได โดยคิดวา การท่ีเราจะมีชีวิตท่ีดีนั้น เราตอง

เปลี่ยนแปลงตัวเองบางอยางใหเหมาะสมข้ึน ดีข้ึน โดยการลดสิ่งท่ีไมดีในตัวออกไปเพ่ือใหสามารถอยู

ในสังคมไดดี สามารถแกไขปญหาอุปสรรคไดดีข้ึน 

 

ตอนท่ี 4 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน 

การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง การท่ีประชาชนไดมีโอกาสเขารวมในการคิดริเริ่มรวม

ตัดสินใจวางแผนกิจกรรมท่ีเก่ียวของในการจัดการและการควบคุมการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีใน

ทองถ่ินการบริหารจัดการการติดตามประเมินผลรวมท้ังรับผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากโครงการพัฒนา

ดังกลาวจะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนดําเนินงานพัฒนาตั้งแต

กระบวนการเบื้องตนจนกระท่ังกระบวนการสิ้นสุด  โดยการท่ีเขาไปมีสวนรวมอาจเปนข้ันตอนใด

ข้ันตอนหนึ่งหรือครบทุกข้ันตอนก็ได  ประชาชนท่ีมีสวนรวมนั้นอาจเปนรายบุคคลกลุมคนหรือองคกร

ท่ีมีความคิดเห็นสอดคลองกันมีความรับผิดชอบรวมกันเพ่ือดําเนินการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปใน

ทิศทางท่ีตองการโดยกระทําผานกลุมหรือองคการเพ่ือใหบรรลุถึงความสําเร็จของโครงการ ปาริชาติ 
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วลัยเสถียร และคณะ (2543)  การมีสวนรวมเปนท้ังหลักการและวิธีการในการทํางานของชุมชนชวย

ใหประชาชนไดเรียนรูดวยการกระทํา (Learning Doing) เปนการเสริมสรางประสบการณใหแก

ประชาชนไดรูจักคิดเปนทําเปน  นอกจากนี้ยังมีสวนชวยใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของกิจกรรม

นั้นๆ (Sense of Belonging) ทําใหเกิดความรูสึกหวงแหนและบํารุงรักษางานท่ีเกิดจากความรวมมือ

ของตนเองดวย  กรมการปกครอง (2542) การมีสวนรวมจึงเปนกุญแจสําคัญของยุทธศาสตรการ

พัฒนาชนบทท่ีตองมีการลงมือปฏิบัติตามปรัชญาและกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมอยางจริงจังท่ี

ตั้งอยูบนพ้ืนฐานขององคประกอบคือความรวมมือรวมใจ (Cooperation) การประสานงาน 

(Coordination) ความรับผิดชอบรวมกัน (Responsibility) ความพยายามรวมกัน (Collective 

Effort) ความสัมพันธท่ีราบรื่นและกลมกลืนกัน (Harmonious Relations) การมีจิตใจมุงม่ันรวมกัน

ทํ า ง าน  (Spirit of Partnership) แ ล ะ ก า รล ง มื อ ป ฏิ บั ติ ดํ า เนิ น ก า ร ร ว ม กั น  (Action or 

Implementation) สมนกึ ปญญาสิงห (2542) 

 

ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน 

James L. Creighton (12005 1)1 นักวิชาการที่ปรึกษาและนักปฏิบัติการดานการมีสวนรวมของประชาชนที่มีชื่อเสียง

ทานหนึ่งผูมีประสบการณการทํางานอันยาวนานที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน 1เปนท่ียอมรับและรูจักกันอยาง

แพรหลายในระดับนานาชาติท้ังยังเปนผูชวยเหลือเจาหนาท่ีท้ังภาครัฐและเอกชนในการวางรูปแบบ

พัฒนาและจัดการโครงการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือแกไขปญหาวิกฤติปญหาสาธารณะตางๆ 

มากมาย 

แนวทางในการประยุกตหลักการมีสวนรวมของประชาชนในบริบทประเทศไทย ซ่ึง 1James L. 

Creighton เห็นวา 1ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนในประเทศ

ไทยยังประสบปญหาในทางปฏิบัติอยู ทําใหผลลัพธจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนไม

ประสบความสําเร็จและไดรับการยอมรับจากประชาชนและผูมีสวนไดเสียจากกระบวนการตัดสินใจ

หรือโครงการพัฒนาตางๆ การศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการดังกลาวรวมถึงแนวทางการ

พัฒนากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใหมีประสิทธิภาพจึงนับวามีความจําเปนตอสังคมไทย  

นอกจากนี้ จุฑารัตน ชมพันธุ (2555) วิเคราะหถึงความจําเปนดังท่ี 1James L. Creighton 

กลาวแลววาความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนอีกประการหนึ่งท่ีสําคัญคือการกระจาย

อํานาจไปสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงนอกจากจะมีเปาหมายในการจัดบริการสาธารณะใหได

มาตรฐานตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีแลวยังเปนการเปดพ้ืนท่ีใหภาคประชาชนเขา
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มามี    สวนรวมและมีบทบาทในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังการรวมคิดรวม

วางแผนรวมดําเนินการรวมติดตามประเมินผลรวมรับผลประโยชนจากการกระทําและรวมรับผิดชอบ

อีกดวย 

ระดับการมีสวนรวมของประชาชน  

การมีสวนรวมของประชาชนมีหลายระดับและนักวิชาการตางๆ ไดกําหนดไวหลากหลายแต

ในสาระสําคัญมีความคลายกัน  ซ่ึงจะขอนําเสนอโดยสังเขปดังนี้  

International Fund for Agricultural Development (IFAD) (IFAD, 2001)  แนวคิดของ

องคการสหประชาชาติ แนวคิดหลักสากลท่ีมีสมาชิกจากประเทศตางๆถึง 16 ประเทศ ท่ีรวมกัน

พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน อันไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา  ออสเตรีย  อังกฤษ  นิวซีแลนด 

แอฟริกาใต  ญี่ปุน  ออสเตรเลีย  จีน  ฟนแลนด  ฝรั่งเศส  เลบานอน  เม็กซิโก  โปแลนด  สโลเวเนีย

และประเทศไทย องคกรสากลท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน กลาวถึงระดับการมีสวนรวมวามี 

5 ระดับ ไดแก  (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2552) 

1) ระดับท่ี 1 การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน (To Inform) 

    ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําท่ีสุด แตเปนระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเปน

กาวแรกของการท่ีภาคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตางๆ 

วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทางตางๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อ

ตางๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศและการใหขอมูลผาน

เว็บไซต  เปนตน 

2) ระดับท่ี 2 การรับฟงความคิดเห็น (To Consult) 

    การเปดใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการ การปฏิบัติงานของ

หนวยงานของรัฐอยางอิสระและเปนระบบโดยหนวยงานภาครัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความ

คิดเห็น  การปรึกษาหารือท้ังเปนทางการและไมเปนทางการและนําขอเสนอแนะ ความคิดเห็น

ประเด็นท่ีประชาชนเปนหวงไปเปนแนวทางการปรับปรุงนโยบาย การตัดสินใจและพัฒนาวิธีการ

ปฏิบัติงานในหนวยงาน  

3) ระดับท่ี 3 การใหประชาชนเขามาเก่ียวของในการวางแผนและตัดสินใจ (To Involve)  

    การกําหนดนโยบายการวางแผนงานโครงการและวิธีการทํางาน โดยหนวยงานภาครัฐมี

หนาท่ีจัดระบบอํานวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตัดสินใจรวมกับภาคประชาชน            
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(To Involve) การมีสวนรวมระดับนี้มักดําเนินการในรูปแบบกรรมการท่ีมีตัวแทนภาคประชาชน     

เขารวม 

4)  ระดับท่ี 4 การใหประชาชนเขามารวมกิจกรรม (To Collaborate)  

    การท่ีหนวยงานภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมีบทบาทเปนหุนสวนหรือ

ภาคีในการดําเนินกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ (To Collaborate)  

5)  ระดับท่ี 5 การกระจายอํานาจใหแกประชาชน (To Empower)  

     การเสริมอํานาจประชาชน (To Empower) เปนระดับท่ีเปดโอกาสใหประชาชนมี

บทบาทเต็มในการตัดสินใจ การบริหารงานและการดําเนินกิจกรรมใดๆ เพ่ือเขามาทดแทนการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐดําเนินการหรือปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่ง  ระดับการมีสวนรวมของ

ประชาชนในระดับสูงสุดนี้เนนใหประชาชนเปนเจาของดําเนินภารกิจและภาครัฐมีหนาท่ีในการ

สงเสริมสนับสนุนเทานั้น 

John M. Cohen และ Norman T. Uphoff (1980)  ไดจําแนกการมีสวนรวมออกเปน 4 

ระดับคือ 

1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) 

2) การมีสวนรวมในการดําเนินการ (Implementation) 

3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (Benefit) 

4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) 

การใหประชาชนมีสวนรวมนั้นสามารถทําไดในหลายระดับข้ึนอยูกับรัฐบาลแตละยุควาจะให

ความสําคัญตอประชาชนมากนอยตางกัน คือ 

1) ประชาชนเปนผูใชอํานาจ หมายถึง ใหประชาชนเขาจัดการหรือดําเนินการเองโดยไมมีการ

ติดตอกับรัฐบาลกอนซ่ึงอาจมีการโตตอบจากรัฐบาล ตัวอยางเชน การตั้งศาลเต้ีย การเดินขบวน    

การเขายึดสถานท่ีของทางราชการเพ่ือเรียกรองความเปนธรรม เปนตน 

2) ประชาชนและรัฐบาลรวมกันแกปญหาโดยมีอํานาจเทาเทียมกัน ตัวอยางเชน โครงการทํา

ความสะอาดหมูบาน การสรางถนนและขุดบอน้ําในหมูบาน เปนตน 

3) ประชาชนเปนท่ีปรึกษา หมายถึง รัฐบาลขอความคิดเห็นจากประชาชนและตั้งใจท่ีจะ

กระทําการตามความเห็นนั้นแตก็ยังมีอํานาจท่ีจะไมรับความคิดเห็นนั้นไปปฏิบัติ ตัวอยางเชน การตั้ง

คณะกรรมการเพ่ือการประสานงานระหวางประชาชนและสวนราชการ การแตงตั้งคณะท่ีปรึกษา การ

ประชุมกลุมยอยเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะกลุม เปนตน 
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4) ประชาชนแสดงความคิดเห็นรัฐบาลใหโอกาสประชาชนไดแสดงความคิดเห็นในบางเรื่อง 

แตมักจะไมนําความเห็นไปปฏิบัติและยังมีอํานาจท่ีจะไมรับฟงความคิดเห็นนั้น ตัวอยางเชน การ

ประชุมใหญท่ีใหโอกาสประชาชนทุกคนไดแสดงความคิดเห็น การขอความเห็นในกฎระเบียบท่ีกําลัง

จะนําออกมาใช 

5) ประชาชนรับทราบเปนการแถลงขาวสารและ/หรือมติของรัฐบาลใหประชาชนไดทราบ

ประชาชนอาจมีปฏิกิริยาโตตอบหรือไมมีก็ได เชน การแถลงถึงโครงการตางๆท่ีรัฐบาลไดมีมติให

ดําเนินการ การริเริ่มกฎหมายตางๆ และการเวนคืนท่ีดิน เปนตน 

6) รัฐบาลใชอํานาจ กลาวคือ รัฐบาลใชอํานาจจัดการโดยไมแจงใหประชาชนทราบลวงหนา

ตัวอยางเชน การสืบสวนจับกุมผูกระทําผิดกรณีตางๆ โดยไมแจงใหทราบลวงหนา เปนตน  

ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน 

 ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2539) ไดกลาวถึงทฤษฎีการมีสวนรวมหรือภาวะผูตามไววาทฤษฎีนี้

ไดรับความสนใจจากนักวิชาการสวนใหญนอยมาก  เนื่องจากนักวิชาการคิดวาหากองคการมีภาวะ

ผูนําท่ีดี ก็จะพลอยมีภาวะผูตามดีไปดวย  เปนการมองคอนขางแคบเพราะนอกจากจะมอง

ปรากฏการณเพียงดานเดียวแลวการท่ีนักวิชาการใหความสําคัญหรือภาวะผูตามนอยนั้นพอสรุป

สาเหตุหลายประการดวยกันคือ  

ประการแรก  นักวิชาการบางคนอาจจะไมแนใจวาองคการมีความจําเปนมากนอยเพียงใดท่ี

จะตองใหผูตามเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ  

ประการท่ีสอง ผูคนยังไมแนใจวาวัตถุประสงคของการยอมใหผูตามเขามีสวนรวมคือ        

อะไรกันแน  

ประการท่ีสาม  หากผูนํายอมใหผูตามเขามามีสวนรวมแลวผูตามเหลานั้นไดแกใครบาง ผูตาม

ท้ังหมดหรือเฉพาะผูตามท่ีใกลชิดสนิทสนมกับผูนําเทานั้น และ 

ประการท่ีสี่  หากผูนํายอมใหผูตามเขามามีสวนรวมแลวผูตามควรจะเขาไปมีสวนรวมมาก

นอยเพียงใดและลักษณะของการเขาไปมีสวนรวมเชนนั้นสะทอนใหเห็นถึงลักษณะความสัมพันธ

ระหวางผูนําและผูตามอยางไรบาง  ปญหาการมีสวนรวมขางตนนั้นยอมแสดงใหเห็นวาการมีสวนรวม

เปนดาบสองคม คือ มีท้ังขอดีและขอเสียสําหรับการมีสวนรวมมีผลเสียหลายประการ เชน ทําใหการ

ดําเนินงานลาชาเสียเวลา การมีสวนรวมมิใชจะนําไปสูการตัดสินใจท่ีดีข้ึนเสมอไปและถึงแมผูนําจะ

ยอมใหผูตามเขามามีสวนรวมแตผูนําก็จําตองเปนผูรับผิดชอบเก่ียวกับผลตัดสินใจนั้นๆ 
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ทฤษฎีการมีสวนรวมสามารถแบงออกเปนสองกลุมใหญๆคือ 1) ทฤษฎีความเปนผูแทน 

(Representative) และ 2) ทฤษฎปีระชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy) 

ทฤษฎีความเปนผูแทน (Representative) 

ทฤษฎีนี้เนนความเปนผูแทนของผูนําและถือวาการมีสวนรวมในการเลือกตั้งถอดถอนผูนํา

เปนเครื่องหมายของการท่ีจะใหหลักประกันกับการบริหารงานดี  อยางไรก็ดีทฤษฎีนี้เนนเฉพาะการ

วางโครงการสรางสถาบันเพ่ือเปนเครื่องมือในการใหผูตามเขามามีสวนรวมเทานั้น เชน การเลือกตั้ง

ท่ัวไป  การเลือกตั้งโดยคะแนนลับและประชุมปรึกษาหารือประจําป  จะเห็นไดวาการมีสวนรวมตาม

นัยของทฤษฎีนี้มิไดเปดโอกาสใหผูตามไดเขามีสวนรวมในการตัดสินใจขององคการอยางแทจริงและผู

ท่ีมีสวนรวมอยางแทจริงในการตัดสินใจไดแกบรรดาผูนําตางๆ ท่ีเสนอตัวเขาสมัครรับการเลือกต้ัง  

สวนผูตามนั้นเปนเพียงแคไมประดับเทานั้น 

 

ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory Democracy) 

ตามแนวความคิดทฤษฎีนี้การมีสวนรวมมีวัตถุประสงคไมเฉพาะแตการเขาไปพิจารณา

เลือกตั้งหรือถอดถอนผูนําเทานั้น  แตยังรวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการวางนโยบาย

ยิ่งกวานั้นทฤษฎีนี้ยังมองการมีสวนรวมเปนการใหการศึกษาและพัฒนาการกระทําทางการเมืองและ

สังคมท่ีมีความรับผิดชอบ  นั่นก็คือการไมยอมใหมีสวนรวมนับวาเปนการคุกคามตอเสรีภาพของผูตาม 

อคิน  รพีพัฒน (42527)4 ระบุถึงทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการมีสวนรวมไวถึง 5 ทฤษฎี ซ่ึงสามารถได

สรุปไวดังนี้   

4ทฤษฎีการเกล้ียกลอมมวลชน (Mass Persuasion) 

 Maslow (41994)4 กลาววาการเกลี้ยกลอม หมายถึง การใชคําพูดหรือการเขียนเพ่ือมุงใหเกิด

ความเชื่อถือและการกระทํา ซ่ึงการเกลี้ยกลอมมีประโยชนในการแกไขปญหาความขัดแยงในการ

ปฏิบัติงานและถาจะใหเกิดผลดีผูเกลี้ยกลอมจะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเรื่องท่ีจะเกลี้ย

กลอม 

 

4ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ (National Morale) 

3คนเรามีความตองการทางกายและใจ  ถาคนมีขวัญดีพอ  ผลของการทํางานจะสูงตามไปดวย  

แดถาขวัญไมดีผลงานก็ต่ําไปดวย ท้ังนี้เนื่องจากวาขวัญเปนสถานการณทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูป
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พฤติกรรมตางๆ นั่นเอง การจะสรางขวัญใหดีตองพยายามสรางทัศนคติท่ีดีตอผูรวมงาน เชน การไม

เอารัดเอาเปรียบ  การใหขอเท็จจริงเก่ียวกับงาน การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เปนตน และ

เม่ือใดก็ตามถาคนทํางานมีขวัญดีจะเกิดสํานึกในความรับผิดชอบอันจะเกิดผลดีแกหนวยงานท้ังใน

สวนท่ีเปนขวัญสวนบุคคลและขวัญของกลุม ดังนั้นจะเปนไปไดวาขวัญของคนเราโดยเฉพาะคนมีขวัญ

ท่ีดียอมเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ไดเชนกัน  

 

4ทฤษฎีสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationalism) 

 ปจจัยประการหนึ่งท่ีนําสูการมีสวนรวมคือ การสรางความรูสึกชาตินิยมใหเกิดข้ึน หมายถึง 

ความรูสึกเปนตัวของตัวเองท่ีจะอุทิศหรือเนนคานิยมเรื่องผลประโยชนสวนรวมของชาติ มีความพอใจ

ในชาติของตัวเอง  พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดี ผูกพันตอทองถ่ิน 

  

4ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership) 

 การสรางผูนําจะชวยจูงใจใหประชาชนทํางานดวยความเต็มใจเพ่ือบรรลุเปาหมายหรือ

วัตถุประสงครวมกัน  ท้ังนี้เพราะผูนําเปนปจจัยสําคัญของการรวมกลุมคนจูงใจไปยังเปาประสงค

โดยท่ัวไปแลวผูนําอาจจะมีท้ังผูนําท่ีดีเรียกวา ผูนําปฏิฐาน (Positive Leader) ผูนําพลวัต คือ 

เคลื่อนไหวทํางานอยูเสมอ (Dynamic Leader) และผูนําไมมีกิจ ไมมีผลงานสรางสรรค  ท่ีเรียกวา 

ผูนํานิเสธ (Negative Leader) ผลของการใหทฤษฎีการสรางผูนําจึงทําใหเกิดการระดมความรวมมือ

ปฏิบัติงานอยางมีขวัญกําลังใจ งานมีคุณภาพมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและรวมรับผิดชอบ ดังนั้น การ

สรางผูนําท่ีดียอมจะนําไปสูการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ดวยดีนั่นเอง3  

ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 

3การใชระบบบริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งท่ีงายเพราะใชกฎหมาย ระเบียบ

แบบแผน เปนเครื่องมือในการดําเนินการ แตอยางใดก็ตามผลของความรวมมือยังไมมีระบบใดดีท่ีสุด

ในเรื่องการใชบริหาร เพราะธรรมชาติของคนถาทํางานตามความสมัครใจอยางตั้งใจไมมีใครบังคับก็

จะทํางานดวยความรัก แตถาไมควบคุมเลยก็ไมเปนไปตามนโยบายและความจําเปนของรัฐ เพราะการ

ใชระบบบริหารเปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพ่ือใหบรรลุเปาหมายเพ่ิมความคาดหวังผลประโยชน  

ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชน 

วิกรณ  รักษปวงชน และคณะ (2529) ศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของประชาชน

และเปนปจจัยท่ีสงเสริมใหองคกรชุมชนในชุมชนวัดลาดบัวขาวประสบความสําเร็จ  คือชุมชนมี
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พัฒนาการท่ียาวนานคนสวนใหญเกิดในชุมชนทําใหชาวชุมชนมีความรูสึกพ้ืนฐานรวมกันในความรัก

ถ่ินฐานบานเกิดและมีความผูกพันทางสังคม  อีกท้ังสภาพการดํารงชีวิตยังคงมีลักษณะของสังคม

ชนบทเหลืออยูมีกลุมญาติกลุมเพ่ือนบานรูจักคุนเคยและชวยเหลือเก้ือกูลกัน  เคยมีกิจกรรมบุญ

ประเพณีและการแกปญหารวมกัน 

แนวคิดของ Conway 2000 (อางถึงใน ถวิลวดี บุรีกุลและคณะ, 2546) แบงตัวแปรหรือ

แนวคิดท่ีมีผล มีอิทธิพลหรือมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของสหรัฐอเมริกาไวดังตอไปนี้ 

1) ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไดแก เพศ อาย ุการศึกษา รายได อาชีพ เชื้อชาติ ชนกลุมนอย  

2) ปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก ความเชื่อ ทัศนคติ  และคานิยม  การไดมาซ่ึงแนวคิด 

(Orientation) ทางการเมือง บุคลิกภาพและการแปลกแยกและการปรับตัวใหลงรอยกัน (Alienation 

and Conformity)  

3) ปจจัยสิ่งแวดลอมทางการเมือง ซ่ึงไดแกวัฒนธรรมทางการเมือง ระบบพรรคการเมืองการ

เคลื่อนไหวทางการเมือง วาระทางนโยบายและการรณรงคทางการเมือง สื่อมวลชนและองคการ  

4) โครงสรางทางกฎหมาย ซ่ึงรวมการทําบัญชีรายชื่อและกฎหมายเลือกตั้ง กระบวนการ  

ในการเลือกตั้ง รวมท้ังโอกาสในรูปแบบอ่ืนๆ ของการมีสวนรวมทางการเมือง  

สําหรับ J.M. Cohen และ N.T. Uphoff  (1980) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีสวนเก่ียวของกับการมี

สวนรวมในงานพัฒนาไดแก 

1) อายุและเพศ 

2) สถานภาพในครอบครัว 

3) ระดับการศึกษา 

4) สถานภาพทางสังคมเชนชั้นทางสังคมศาสนา 

5) อาชีพ 

6) รายไดและทรัพยสิน 

7) ระยะเวลาในทองถ่ินและระยะเวลาท่ีอยูในโครงการ 

8) พ้ืนท่ีดินถือครองและสถานภาพการทํางาน 

Herbert Mc Closky (1968) กลาวถึงปจจัยท่ีเปนตัวแปรของการมีสวนรวมของประชาชนมี

การกําหนดไว 3 ตัวแปรดวยกัน คือ  

1) ตัวแปรสภาพแวดลอมทางสังคม (The Social Environment) เชน ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายได อาย ุเชื้อชาติ เพศ ศาสนาและถ่ินท่ีอยูอาศัย  



รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ (เรื่องท่ี 3 ศึกษาความพึงพอใจ)             บทท่ี 2  
การสํารวจติดตามและประเมินผลโครงการคุมครองรักษาผลประโยชนของชาติพ้ืนท่ีชายแดน (จชต.)      ทบทวนวรรณกรรม 

 

28 
 

2) ตัวแปรทางดานจิตวิทยา (Psychological Variables) เชน แรงจูงใจลักษณะบุคลิกภาพ

และความตองการ เปนตน  

3) ตัวแปรทางดานสภาพแวดลอมทางการเมือง (The Political Environment) เชน ระบบ

การเมือง เหตุการณบานเมือง ลักษณะการรณรงคหาเสียงและประเด็นทางการเมืองตางๆ  

ตอนท่ี 5 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดน 

 

แนวความคิดเกี่ยวกับการรองรับยุทธศาสตรการบริหารจัดการชายแดน 

การบริหารจัดการชายแดนเปนเรื่องท่ีมีความสลับซับซอน โดยเฉพาะภายใตกระบวนทัศน

ความม่ันคงใหมท่ีมีความเปนองครวม และจะตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝายท้ังในสวนของ

ภาครัฐ และนอกภาครัฐ ดังนั้นการออกแบบโครงสรางองคการท่ีจะเขามาบริหารจัดการชายแดนจึง

เปนเรื่องท่ีตองมีการทบทวนอยางรอบดาน โดยเฉพาะในประเด็นหลักดานการเมืองและความม่ันคง ท่ี

ใหความสําคัญกับการสงเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ และความม่ันคงในภูมิภาคโดยมุงหวังใหชาติ

สมาชิกอยูรวมกันอยางสันติสุขรวมถึงสามารถแกไขปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธี 

 

หลักการสําคัญของการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน 

ภายใต กระบวน ทัศน ความ ม่ันคงแบบองค รวมห รือความ ม่ันคงแบบ เบ็ ด เส ร็ จ

(Comprehensive security paradigm) ทําใหภัยคุกคามท่ีจะเปนปญหาตอความม่ันคง  เปนไดท้ัง

ความม่ันคงรูปแบบเดิมซ่ึงเปนภัยคุกคามทางทหาร และภัยคุกคามไมตามแบบหรือความม่ันคง 

รูปแบบใหม อาทิ ปญหาภัยพิบัติ อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด การกอการราย ทําใหการ

ปฏิบัติการทางทหารมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากเดิม ซ่ึงเราเรียกการปฏิบัติการทางทหารท่ีตองเผชิญ

ภัยคุกคามไมตามแบบหรือภัยคุกคามรูปแบบใหมวา “การปฏิบัติการทางทหารท่ีมิใชสงคราม  

(Military operation other than war)” ซ่ึงภายใตกระบวนทัศนดังกลาว  และปญหาจากภัยคุกคาม

ไมตามแบบหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม จะสงผลตอการออกแบบองคการในการบริหารจัดการความ

ม่ันคงท่ีแตกตางไปจากการเผชิญภัยคุกคามแบบด้ังเดิมหรือภัยคุกคามทางทหาร ท้ังนี้การออกแบบ

ความม่ันคงไมสามารถใชหลักการของการออกแบบองคการสาธารณะแบบท่ัวไปได แตจะตองคํานึงถึง

หลักการของการปฏิบัติการทางทหารท่ีมิใชสงครามดวย สําหรับหลักการของการปฏิบัติการทางทหาร
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ท่ีมิใชสงครามนั้นจะประกอบดวยหลักการสําคัญ 7 ประการ ดังนี้ (ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบัน

วิชาการปองกันประเทศ, 2554) 

 

1. หลักความมุงหมาย (Objective)  

   เปนหลักการท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการนําพาใหการปฏิบัติการตอปญหาภัย

คุกคามความม่ันคงไมตามแบบสามารถดําเนินการจนกระท่ังสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะหากขาด

การทําความเขาใจในเรื่องวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายในการดําเนินการใดๆ ใหชัดเจนรวมกัน

ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของแลว อาจทําใหปฏิบัติการนั้นๆ เกิดความผิดพลาด การดําเนินงานลาชา 

หรืออาจมีปญหาในข้ันตอนการประสานงานท่ีตองอาศัยความรวมมือกันจากหลายภาคสวน จนอาจ

เปนสาเหตุทําใหไมสามารถดําเนินการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางเปนรูปธรรม 

2. หลักความอุตสาหะ (Perseverance) ความสําคัญของหลักการนี้จะสงผลตอการ

ปฏิบัติการใดๆ ท่ีเก่ียวของกับงานความม่ันคง ซ่ึงจะตองมีการวางแนวทางการปฏิบัติใหสอดคลอง

เหมาะสม รอบคอบ และมีการเตรียมความพรอมเสมอในการเผชิญเหตุการณรอบดาน แมวา

เหตุการณจะยืดเยื้อ คลุมเครือหรือยาวนาน ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดสถานการณท่ีรุนแรง ลุกลามเกินกวา

เหตุหรือกอใหเกิดปญหาท่ีซับซอนมากข้ึน เปนเหตุใหเกิดความยากลําบากในการแกไขปญหาดังนั้น 

ผูปฏิบัติงานจึงตองอาศัยความเพียรพยายามและความอดทนอดกลั้นในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคในระดับยุทธศาสตรไดอยางละมุนละมอม 

3. หลักความชอบธรรม (Legitimacy) เปนหลักการท่ีสําคัญตอการปฏิบัติการใด ๆ ของ

ภาครัฐและภาคสวนตาง ๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของจะตองไดรับความชอบธรรมท้ังจากดานกฎหมาย

ความชอบธรรมจากประชาชนของตน ความชอบธรรมจากผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) และ

ความชอบธรรมจากประชาคมโลก เนื่องจากความชอบธรรมเปนเง่ือนไขพ้ืนฐานท่ีทําใหเกิดความม่ันใจ

วา แนวทางการปฏิบัติการนั้น ๆ มีความเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ เพ่ือใหปฏิบัติการไดรับ

การยอมรับจากทุกฝาย 

4. หลักความปลอดภัย (Security) เปนหลักการท่ีมีความสําคัญ อีกประการหนึ่งในการ

เผชิญปญหาภัยคุกคามความม่ันคงไมตามแบบ ท้ังนี้การจะดําเนินการตามภารกิจจนกระท่ังสําเร็จ

ลุลวงไปไดดวยดี ความปลอดภัยจะเปนปจจัยท่ีควรใหความสําคัญอันดับแรกในการปฏิบัติภารกิจใด ๆ 
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เพ่ือลดความเสียหายท่ีอาจเกิดกับหนวยงาน ผูปฏิบัติ ประชาชนทุกหมูเหลา รวมถึงประเทศชาติดวย 

เชนคา กลาวท่ีวา ปลอดภัยไวกอน หรือ Safety first นั่นเอง 

5. หลักการบูรณาการอยางย่ังยืน (Sustainable integration) หลักการนี้มีความสําคัญ

อยางยิ่งตอการวางแผน ในการปฏิบัติการตอปญหาภัยคุกคามความม่ันคงไมตามแบบใหสามารถ

ดําเนินการจนกระท่ังบรรลุภารกิจไปไดดวยดี ก็เนื่องดวยการวางยุทธศาสตร นโยบาย และแนวทาง

การปฏิบัติท่ีครอบคลุมการแกปญหาทุกดานอยางตอเนื่อง ซ่ึงจะทําใหสามารถปองกันและแกไขปญหา

ท่ีเกิดข้ึนอยางซํ้าซาก บานปลาย หรืออาจแปรเปลี่ยนไปไมรูจบได แตหากใชหลักการดังกลาวจะ

สามารถบรรลุความมุงหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางยั่งยืน 

6. หลักเอกภาพในความพยายาม (Unity of effort) เปนหลักการท่ีมีความสําคัญตอการ

ปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงคราม ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองดําเนินการใหเกิด

เอกภาพในความพยายามของหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เพราะในการปฏิบัติการจะประกอบไปดวย

หนวยงานหลากหลายนอกเหนือจากกองกําลังทหาร และมิใชหนวยงานทหาร ซ่ึงในบางครั้งอาจไม

สามารถใชหลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) เพียงประการเดียวได ท้ังนี้

หนวยงานแตละหนวยงานจะมีวัตถุประสงค คานิยม ภารกิจ พันธกิจ และวัฒนธรรมองคการท่ี

แตกตางกัน ดังนั้นการจะปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือการสงครามใหประสบความสําเร็จไดก็ตอง

เกิดการยอมรับรวมกันซ่ึงถือวาเปนเอกภาพในความพยายามท่ีมุงไปสูจุดมุงหมายรวมกัน 

7. หลักการจัดการองคความรู (Knowledge management) หลักการนี้ มีความสําคัญ

ตอการจัดการความม่ันคงไมตามแบบใหสามารถดําเนินการบรรลุภารกิจไปไดดวยดี เพราะการ

เชื่อมโยงขอมูลใหถูกตอง ตรงกันระหวางหนวยงานทุกภาคสวน รวมถึงการประสานความเขาใจโดย

การประชาสัมพันธใหประชาชนทุกหมูเหลา และประชาคมโลกเขาใจวัตถุประสงคในการปฏิบัติการ

ของภาครัฐรวมกัน จะเปนพ้ืนฐานในการสงเสริมใหเกิดความรวมมือในการวิเคราะห  สภาพปญหา 

และกําหนดแนวทางการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน จนกระท่ัง

สามารถสงเสริมใหบรรลุความมุงหมายสูงสุดได 

ตอนท่ี 6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ดุสิต นอยช่ืน และคณะ (2557) วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการพัฒนาตํารวจตระเวนชายแดน

เพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดนไทย” มีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาปจจัยภายในท่ีมีผลกระทบตอ
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การพัฒนาตํารวจตระเวนชายแดนเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดนไทย (2) เพ่ือศึกษาปจจัยภายนอก

ท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดนไทย และ (3) 

เพ่ือนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาตํารวจตระเวนชายแดนเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดนไทย  โดย

ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร ท่ีเก่ียวของและขอมูลปฐมภูมิจากการ

สัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูลสําคัญจํานวน 28 คน ท่ีเลือกแบบเจาะจง จากผูดํารงตําแหนงระดับสูงคือ 

ผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน รองผูบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ผูบังคับการตํารวจ

ตระเวนชายแดนภาค 2 รวมถึง ขาราชการตํารวจสังกัดกองบังคับการตระเวนชายแดนภาค 2 

นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ทางดานรัฐประศาสนศาสตรและรัฐศาสตร โดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงมี

โครงสราง และ ดําเนินการสนทนากลุมจํานวน 12 คน ท่ีเลือกมาจากผูบังคับบัญชาระดับนโยบายและ 

ผูปฏิบัติการในพ้ืนท่ี ในสังกัดกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 2 ทําการวิเคราะห ขอมูลโดย

การวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา (1) ปจจัยภายในท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาตํารวจ

ตระเวนชายแดนเพ่ือความม่ันคงตามแนวชายแดนไทย ประกอบดวย การจัดโครงสรางท่ีเหมาะสม 

ภารกิจท่ีถูกตอง การสรางศักยภาพท่ีเขมแข็ง และการสรางขวัญและแรงจูงใจของตํารวจ ตระเวน

ชายแดน (2) ปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือความม่ันคงตาม

แนวชายแดนไทย ประกอบดวย การจัดหนวยใหเหมาะสมกับสภาพ เศรษฐกิจ สภาพสังคมและสภาพ

การเมืองของประเทศ และพัฒนานโยบายท่ีเก่ียวของกับตํารวจตระเวนชายแดนใหมีประสิทธิภาพ

รวมท้ังการสรางสภาพความม่ันคงตามแนว ชายแดนใหยั่งยืน 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาตํารวจตระเวน

ชายแดน เพ่ือความม่ันคงตามแนว ชายแดนไทยมี 4 ดาน ดังตอไปนี้ 3.1 ดานการปรับโครงสราง

องคกรเพ่ือใหทันตอสภาพการณท้ังทาง เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปจจุบัน และมีความชัดเจน

ในการปฏิบัติงานดานความ ม่ันคงตามแนวชายแดนประกอบดวย การปรับเพ่ิมกองบังคับการ

ปฏิบัติการ ใหปฏิบัติงาน ไดอยางเชี่ยวชาญในการดูแลพ้ืนท่ีเฉพาะดานท้ังดานลาว กัมพูชา พมา และ

มาเลเซีย จากเดิมท่ีมี 4 กองบังคับการภาค เปน 6 กองบังคับการ ปรับเพ่ิมกองบังคับการอํานวยการ 

จากเดิม 4 กองบังคับการ เปน 8 กองบังคับการปฏิบัติภารกิจเฉพาะ และจัดตั้งหนวย ตํารวจตระเวน

ชายแดนท้ังชายแดนทางบกและชายแดนทางทะเล จากเดิม 16 กองกํากับการ เปนหนวยตํารวจ

ตระเวนชายแดนทางบก 31 หนวย หนวยตํารวจตระเวนชายแดนทางน้ํา 23 หนวย และเสริมสราง

ศักยภาพกําลังพล ดวยการเสริมสรางขวัญกําลังใจแกกําลังพล 3.2 ดานบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

ของตํารวจตระเวนชายแดนโดย ปกปอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยปองกันปราบปรามการแพร

ระบาดของยาเสพติด ในพ้ืนท่ีชายแดน รักษาความสงบเรียบรอยตามแนวชายแดน สนับสนุนการ
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ปฏิบัติงานหลัก ใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ิมประสิทธิภาพการขาว 

และชวยเหลือประชาชน 3.3 ดานบทบาทตํารวจตระเวนชายแดนกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน  โดยจัดและสงเสริมการศึกษาหลากหลายรูปแบบ  จัดและสงเสริมการศึกษา

เพ่ือสรางทักษะอาชีพ และพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใหมี

ประสิทธิภาพ และการสรางความรวมมือการจัดการศึกษาทุกภาคสวน 3.4 ดานการสรางความม่ันคง

ตามแนวชายแดน ควรพัฒนาระบบเฝาตรวจชายแดนใหมีประสิทธิภาพ หาแนวรวมภาคประชาชน 

ประสานความรวมมือในระดับ ตางๆ ปรับระบบการปฏิบัติงาน  เพ่ิมและพัฒนาอุปกรณเครื่องมือใน

หนวย ปรับรูปแบบการลาดตระเวน เสริมสรางความสัมพันธกับประชาชน ชุมชนและกองกําลัง

ประเทศเพ่ือนบานในการรวมกันสกัดก้ันและปราบปรามอาชญากรรม การสรางเครือขายชายแดน 

และการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการเปนเครื่องมือในการบริหารงาน สั่งการแกปญหา ดูแลสถานการณ 

ตลอด 24 ชั่วโมง 

บุญเอ้ือ  บุญฤทธิ์ (2557) วิจัยเรื่อง “การกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตกับ   

อัตลักษณของคนในพ้ืนท่ีและพฤติกรรมของเจาหนาท่ีรัฐ” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสาเหตุการกอ

ความไมสงบกับอัตลักษณของคนในพ้ืนท่ีและศึกษาปญหาการกอความไมสงบกับพฤติกรรมของ

เจาหนาท่ีรัฐโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพดวยการตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง

ท่ีคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง แบงเปน 5 กลุม คือ นักการเมืองผูบริหารระดับสูงอดีตผูกอความไมสงบ

นักวิชาการและผูนําตามธรรมชาติของคนในพ้ืนท่ี รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้นจํานวน 37 คน ดาน       

อัตลักษณของคนในพ้ืนท่ี มีแรงจูงใจจากประวัติความเปนมาซ่ึงขาดการเหลียวแลและไมไดรับความ

ยุติธรรมมานานนับศตวรรษ นอกจากนั้นยังมีความแตกตางดาน เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม  ภาษา 

และอัตลักษณระหวางรัฐสยามกับรัฐปตตานีรวมถึงการดําเนินนโยบายบางอยางของรัฐท่ีขัดตอวิถีชีวิต

ของคนในพ้ืนท่ี  ดานพฤติกรรมของเจาหนาท่ีรัฐ  มีสาเหตุจากเจาหนาท่ีรัฐบางคนใชอํานาจไปในทาง

ท่ีผิด  เพ่ือบรรเทาปญหาการกอความไมสงบในจังหวัดภาคใต ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรดาน

นโยบาย ดังนี้ ประเภทแรก ท่ีใชแกปญหาตองเนนท่ีการใชไมออนมากกวาใชไมแข็งประเภทท่ีสอง 

เจาหนาท่ีรัฐตองพัฒนาระบบการขาวกรองอยางมีประสิทธิภาพประการท่ี 3 การประชาสัมพันธตอ

กลุมเปาหมายตองยึดแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่อง เขาใจ เขาถึงพัฒนา 

เพราะชาวมุสลิมมีความเชื่อวาถึงไมใชญาติก็พ่ีนองกัน ประการท่ีสี่เจาหนาท่ีรัฐทุกหนวยงานตองทํา 

งานไปในทิศทางเดียวกันมีความเขาใจซ่ึงกันและกันใชแนวทางสันติวิธีและมีความยุติธรรม  โดยมีการ

ประเมินผลของคนในพ้ืนท่ีท่ีเขามามีสวนรวม เพ่ือสรางความไวใจซ่ึงกันและกันประการสุดทายควรใช
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ตัวแบบการบริหารจัดการในสภาวะวิกฤตท่ีประเทศไทยเคยมีประสบการณมาแลวนํามาประยุกตเพ่ือ

ใชงานตอไป 

สุเนตร  ชุติธรานนท พรพิมล  ตรีโชติ  และ ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย (2556)  วิจัยเรื่อง 

“บทบาทของกองทัพบกไทยกับการจัดการความม่ันคงและผลประโยชนทางเศรษฐกิจ : กรณีศึกษา

พ้ืนท่ีชายแดนไทย-พมา” เปนผลสืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วในพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย-พมา จากพ้ืนท่ีเฝาระวังทางดานความม่ันคงและการทหาร สูการเปนศูนยกลางทาง

เศรษฐกิจระหวางประเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของปริมาณกิจกรรมขาม

พรมแดน ซ่ึงแมจะทําใหเกิดการเติบโตของมูลคาทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ หากแตก็เปนสาเหตุ

อันหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหาความม่ันคงใหมตามมา เชน ยาเสพติด แรงงานผิดกฎหมาย หรือการบุกรุก

พ้ืนท่ีปา เปนตน กองทัพบกในฐานะเปนหนวยงานท่ีมีบทบาทหลักในการจัดการชายแดนจึงตองมีการ

ขยายบทบาทหนาท่ีเพ่ือจัดการกับปญหาความม่ันคงใหมท่ีเกิดข้ึน อยางไรก็ตาม การดําเนินงานของ

กองทัพท่ีใหความสําคัญกับการรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนเปนเรื่องหลักนั้น ไมอาจไดรับการยอมรับ

จากหนวยงานอ่ืน ๆ ตลอดจนประชาชนในพ้ืนท่ีเทาท่ีควร เนื่องจากภาคสวนดังกลาวไดใหความสําคัญ

กับการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเปนสําคัญ ตลอดจนหนวยงานราชการอ่ืน ๆ 

ท่ีมีบทบาทในพ้ืนท่ีตางมีเปาหมายการดําเนินงานท่ีแตกตางกันทําใหการบูรณาการระหวางหนวยงาน

ขาดประสิทธิภาพและไมสามารถบรรลุผลในการควบคุมและจัดระเบียบชายแดนโดยรัฐเทาท่ีควร 

อิศรา รักษกุล (2554) วิจัยเรื่อง “ภาวะสุขภาพจิตและทัศนคติของกําลังพลกองทัพบกท่ี

ปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กองจิตเวชและประสาทวิทยา  โรงพยาบาลพระ

มงกุฎเกลา”  มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินภาวะสุขภาพจิตและทัศนคติของกําลังพลกองทัพบกท่ีปฏิบัติ

ภารกิจในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  โดยสุมตัวอยางจากกําลังพบหนวยเฉพาะกิจนราธิวาส 31 

ท่ีปฏิบัติภารกิจอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส จํานวน259 ราย โดยใหตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมิน

ภาวะสุขภาพจิต ทัศนคติเก่ียวกับสาเหตุของความเครียด และทัศนคติตอการบริการดานสุขภาพจิต 

ผลการศึกษาพบวา  ในเดือนท่ีสามของการปฏิบัติภารกิจผลการสํารวจภาวะสุขภาพจิต พบวากําลัง

พลมีความรูสึกเครียดจํานวน155 ราย (รอยละ 61.50) มีภาวะเสี่ยงตอการเกิดโรคซึมเศรา จํานวน 85 

ราย(รอยละ 34.55) มีพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลเพ่ิมข้ึนจํานวน48  ราย (รอยละ 19.67) มีกําลัง

พลท่ีตองการไดรับความชวยเหลือจากปญหาเรื่องเครียดจํานวน 113 ราย (รอยละ 45.93) สวน

ทัศนคติ เก่ียวกับสาเหตุของความเครียด ไดแก ปญหาดานการเงิน (รอยละ 62.20) ความปลอดภัยใน

http://cuir.car.chula.ac.th/browse?type=author&value=%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9E%E0%B8%A5+%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ชีวิต (รอยละ 57.93)  ปญหาครอบครัว (รอยละ 48.63) เปนตน ทัศนคติตอการเขารับบริการดาน

สุขภาพจิตมีอุปสรรค  ไดแก การลาหยุด (รอยละ 64.35) การเดินทาง (รอยละ 56.03) สถานท่ีรับ

บริการจํานวน (รอยละ 46.15) เปนตน  สรุปวากลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูสึกเครียดและตองการ

ไดรับความชวยเหลือ โดยทัศนคติเก่ียวกับสาเหตุของความเครียดสวนใหญเก่ียวกับปญหาดานการเงิน

และความปลอดภัยในชีวิต สวนอุปสรรค ในการเขารับบริการดานสุขภาพจิตพบวาเปนปญหาการลา

หยุดและการเดินทางมากกวาปญหาการกลัวเปนตราบาปในการมารับบรกิาร 

ภูมิรัตน ลือศิริ (2548)  วิจัยเรื่อง “การศึกษานโยบายดานกิจการพลเรือนในการแกปญหา

ความไมสงบ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตของกองทัพบก” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณ

ความขัดแยง และปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการดําเนินงานดานการปฏิบัติการจิตวิทยาในการสนับสนุน

การแกปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของกองทัพบก  เพ่ือนําผลการศึกษามา

ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานการปฏิบัติการจิตวิทยาในการแกปญหาความไมสงบ

ใน พ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของกองทัพบกใหมีประสิทธิภาพตอไป ผลการศึกษาพบวา

สถานการณในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเกิดจากความไมพอใจตอการดําเนินนโยบายของรฐับาล

ในหลายเรื่องท่ีสงผลกระทบตอผลประโยชนของกลุมผูมีอิทธิพลและผลกระทบจากการท่ีสหรัฐฯ 

พยายามจัดการตอการกอการรายทุกรูปแบบโดยไมจํากัดในเรื่องมิติพ้ืนท่ี โดยปจจัยท่ีมีผลตอการ

ดําเนินงานดานกิจการพลเรือนในการแกปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของ

กองทัพบก ท้ังมิติทางการเมือง มิติทางดานเศรษฐกิจ มิติทางดานสังคมจิตวิทยา มิติทางดาน

สภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีและมิติทางดานการบริหารจัดการกับปญหาความขัดแยง ซ่ึงการแกปญหา

จะตองดําเนินการดานการปฏิบัติการจิตวิทยา การประชาสัมพันธและการเสริมสรางอุดมการณ ควบคู

กันไปอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความเขาใจและความเชื่อม่ันใหกับประชาชน โดยแบงการดําเนินการ

ออกเปน 2 ระดับคือ ระดับยุทธการ/ยุทธวิธีเพ่ือสนับสนุนการ ปฏิบัติการทางทหารในพ้ืนท่ี ดวยการ

ปฏิบัติการจิตวิทยาข้ันพ้ืนฐาน และระดับยุทธศาสตร เพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงคของชาติ ดวยการ  

บูรณาการหนวยทางดานความม่ันคงท่ีเก่ียวของเพ่ือ รวมกันกําหนดแนวทางการดําเนินการดานงาน

กิจการพลเรือน โดยจะตองกําหนดแผนงาน / โครงการ และแบงกลุมเปาหมายท่ีจะดําเนินการให

หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการอยางชัดเจน  

จักรกฤษณ นรนิติผดุงการ และคณะ (2547) วิจัยเรื่อง “การปกครองทองท่ีตางวัฒนธรรม 

: สถานการณ 5จังหวัดชายแดน” พบวา สถานการณ 5 จังหวัดชายแดนภาคใตท่ีเลวรายลงตั้งแตป 
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พ.ศ. 2518 ไดคลี่คลายไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ในป 2525-2526 เนื่องจากหนวยงาน ท่ีเก่ียวของได

รวมกันกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนและสอดคลองกัน ท้ังดานการปราบปรามและการ พัฒนารวมท้ังการ

สรางความเขาใจท่ีถูกตองกับตางประเทศ การปรับปรุงการประชาสัมพันธ และ การเขาถึงประชาชน 

การสรางความเขาใจอันดีกับผูนําศาสนา การปราบปราม/กลุมโจรหลักคือ ขจก. จคม. และ ผกค. 

อยางจริงจังและตอเนื่อง แตเง่ือนไขสําคัญในการแกปญหาคือ การท่ีขาราชการได เปลี่ยนทัศนคติและ

พฤติกรรม หันมาทํางานรวมกับประชาชนและมีความเสียสละในการทํางานมาก ข้ึน และการศึกษา

ครั้งนี้ไดคาดหวังวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานของขาราชการในพ้ืนท่ี จะไดรับการผลักดัน

ใหดีข้ึนไปอยางตอเนื่อง ท่ีนาสนใจก็คือการศึกษาครั้งนั้นไดพยากรณไววา ปญหาสําคัญของการแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตก็คือความไมแนนอนของนโยบายในการ แกไขปญหา รวมท้ังความ

ขัดแยงของผูนําหนวยงานของทางราชการดวยเหตุผลทางการเมือง  

รัชนี   กัลยาณคุณาวุฒิ (2547) วิจัยเรื่อง “สํารวจเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับปญหา

จังหวัด ชายแดนภาคใต ระหวาง พ.ศ. 2521-2532” จํานวน 97 เรื่องพบวาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต รัฐบาลไดพยายามปรับตัวโดยการสรางนโยบายและมาตรการ เพ่ือผอนคลายและแกไขปญหา

ท่ี เกิดข้ึน แตจากการท่ีเกิดกลุมสรางความไมสงบในพ้ืนท่ีท่ีนําเง่ือนไขทางดานการเมือง การปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคม มาสรางความขัดแยงระส่ําระสายในพ้ืนท่ี การปรับตัวเพ่ือแกไขปญหาของรัฐทําให

ปญหาคลี่คลายลงไปบาง ดังเชน นโยบาย 66/2523 ทําใหผูกอการรายคอมมิวนิสตในพ้ืนท่ีลดลงจน 

แทบจะหมดไป การติดตอรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการปราบปรามโจรคอมมิวนิสตมลายู     

(จคม.) ก็ทําใหกลุม จคม. ยุติการปฏิบัติการในปาวางอาวุธออกมารวมพัฒนาชาติไทย การระดมให 

การศึกษาและประชาสัมพันธผานผูนําศาสนาเชน โครงการประสานสัมพันธผูนําศาสนาอิสลาม ทําให

ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความรู รับทราบขาวสารท่ีแทจริง มีความเขาใจนโยบายการพัฒนา พ้ืนท่ีดาน

ตาง ๆ นโยบายและมาตรการเหลานี้สามารถลดปญหาท่ีสั่งสมมานานไดพอสมควร ยกเวนทางดาน

เศรษฐกิจ 

เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร (2529) วิจัยเรื่อง “ ปญหาการตอตานนโยบายรัฐบาลใน 4 

จังหวัด ภาคใต โดยการนําของหะยีสุหรง อับดุลกาเดร ระหวาง ป พ.ศ. 2482-2497”  ซ่ึงเปน

ชวงเวลาท่ีเกิด ความเคลื่อนไหวของชาวมลายูมุสลิม ในการตอตานนโยบายของรัฐบาลไทย โดยมี 

หะยีสุหรง อับดุลกาเดร ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี เปนผูนํา ซ่ึงจาก

การศึกษา พบวา สาเหตุของปญหาไมไดเกิดจากความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประเพณี 

และวัฒนธรรม ระหวางชาวมลายูมุสลิมกับชาวไทย แตสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาการตอตานนโยบาย
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รัฐในยุคนั้น ก็คือการท่ีรัฐบาลมีนโยบายบีบบังคับชาวมลายูมุสลิมทางวัฒนธรรมระหวาง พ.ศ. 2482-

2487 และ รัฐบาลแตละชุดไมมีนโยบายท่ีแนนอน ไมไดใหความสําคัญกับปญหาความเดือนรอนของ

ประชาชน ขอคนพบจากการศึกษานี้ ไดชี้ใหเห็นวา หากรัฐบาลมีนโยบายท่ีแนนอนเพ่ือแกปญหาใน

จังหวัด ชายแดนภาคใต โดยไมละเมิดศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมของชาวมลายูมุสลิม และสงเสริม

การ พัฒนาเศรษฐกิจใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน ยอมแนนอนวาปญหาความไมสงบใน 4 จังหวัดภาคใต

คง ไมใชปญหาท่ียากเกินกวาจะแกไขได 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยโครงการ “การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก” ครั้งนี้เปน

การสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอ

ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  ศึกษาอุปสรรคปญหาของประชาชน

ท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก  และเพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาขยายผลการปฏิบัติงาน อันนําไปสูวิธีการ

เสริมสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน กลุม 

งบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบกใน

อนาคต ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาโดยมีรายละเอียดดังนี้  

3.1 รูปแบบการวิจัย 

  รูปแบบการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยใชระเบียบแบบแผนวิธีวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods 

Research)  ดวยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชแบบสอบถามความคิดเห็น

และนําเสนอผลการวิเคราะหแบบสถิติพรรณนา 23(Descriptive Statistics) การวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) ใช วิธีการสนทนกลุ ม  (Focus Group)  และการเก็บขอมูล เอกสาร 

(Document Research)  จากนั้นนําเสนอผลแบบพรรณนาวิเคราะห 2 3(Descriptive Analysis) ขอมูล

ท่ีไดจากการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเปนการตอบคําถามการวิจัยตามวัตถุประสงคท้ัง  3  

ขอ 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางเนนวาเปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก จํานวน 2 

โครงการ  ไดแก  
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 1) โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง 

และกําลังใจ” โดยพิจารณาเลือกเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ รวมจํานวนท้ังสิ้น  

341 คน ผูตอบแบบสอบถามตอบกลับมารวมจํานวนท้ังสิ้น 330 คน คิดเปนรอยละ 96.90 

 2) โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ

โดย พิ จารณ าเลื อก เก็บข อ มู ลจากกลุ ม ตั วอย า งใน พ้ื น ท่ี ท่ี เก่ี ย วข อ ง รวมจํ าน วน ท้ั งสิ้ น  

278 คน ผูตอบแบบสอบถามตอบกลบัมารวมจํานวนท้ังสิ้น 268  คน คิดเปนรอยละ 96.56 

3.3 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเริ่มตนจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก 

แลวแยกวิธีการศึกษาออกเปน 2 ดาน ท้ังการศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ  เม่ือ

ดําเนินการเก็บขอมูลแลวจึงนํามาเรียบเรียง  กระทําการวิเคราะหขอมูลและนําเสนอผลการวิเคราะห

แบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) สรุปผล อภิปรายผลและเสนอแนะขอมูลท่ีเปน

ประโยชนสําหรับงานวิจัยตอไป 
 

3.4 เครื่องมือการวิจัย 

 ผูวิจัยกําหนดแนวทางการสรางเครื่องมือในการสํารวจติดตามและประเมินผลการ 

สํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  ไวดังนี้ 

 1. เครื่องมือท่ีใชในการสํารวจครั้งนี้เปนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพ่ือสอบถามความ

พึงพอใจของประชาชน 

2. ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเอกสาร แนวคิด  ทฤษฎีและ

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  แลวจึงนํามาออกแบบเพ่ือสรางเครื่องมือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ

สําหรับการเก็บขอมูลและเม่ือรางแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลวจึงนําเสนอตอคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาเพ่ือรับขอแนะนําและนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 

 3. เครื่องมือแบบสอบถาม ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

    ตอนท่ี 2 การวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ 

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก 
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    ตอนท่ี 3 การวิเคราะหอุปสรรคปญหาของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะหแนวทางพัฒนาขยายผลการปฏิบัติงาน อันนําไปสูวิธีการเสริมสราง

ความรูความเข าใจและการมีส วนรวมของประชาชนตอการพัฒนาการปฏิบั ติ งาน กลุ ม 

งบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก 

 4. ข้ันตอนการหาคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม  (Content Validity) หลังจากท่ีได

ดําเนินการตอจากการปรับปรุงแบบสอบถามตามคําแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาเรียบรอยแลว 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre–Test) กับประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษาซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง แตมี

ลักษณะท่ีมีความคลายคลึงกันและนํามาหาคาความเชื่อม่ันดวยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 

(Cronbach’ Alpha Coefficient) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2553) ไดคะแนนคาความเชื่อม่ันเทากับ 

0.9625 โดยสรุปการทดสอบ (Pre–Test) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถาม  ปรากฏวามี

คาความเชื่อม่ันอยูในระดับสูง มีความเหมาะสมในการนําไปใชในการสํารวจได จากนั้นจึงดําเนินการ

รายงานผลท่ีไดตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือนําแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ตอไป 

3.5 การรวบรวมขอมูล  

การวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key 

Information) โดยกลุมตัวอยางจําแนกออกตามพ้ืนท่ีตางๆ โดยทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางดวยการ

สุมแบบเจาะจง (Purposive Random)  ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลท้ังการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดวยการแจกแบบสอบถามและการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ดวยการสนทนากลุม (Focus Group) มาใชในการวิจัย

ดวยหลักผสมผสานอยางเทาเทียมกัน (Equivalent Status Design) จากนั้นนํามาสรุปและนําเสนอ

ผลตอไป 

3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหเพ่ือหาคําตอบดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะห  

สถิติท่ีใชไดแก  สถิติพ้ืนฐาน (Basic Statistic) เพ่ืออธิบายลักษณะกลุมตัวอยาง  โดยหาความถ่ี 

(Frequency) การกระจายอัตราสวนรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  ผูวิจัยกําหนดการแปลผลขอมูลใหเปนตัวแปรชนิดอัตราสวน 
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(Ratio Scale) โดยใชมาตราสวนแบบประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงมี 5 ระดับ ตามเกณฑการวัด 

Likert Scale ของ R. Likert (1932) โดยกําหนดคาคะแนนการตอบคําถามไวดังนี้ 

 ผูวิจัยกําหนดเกณฑการใหคะแนนในแบบสอบถาม ดังนี้ 

 

 ระดับ 5 หมายถึง ประเมินวาพึงพอใจมากท่ีสุด 

 ระดับ 4 หมายถึง ประเมินวาพึงพอใจมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง ประเมินวาพึงพอใจปานกลาง 

 ระดับ 2 หมายถึง ประเมินวาพึงพอใจนอย 

 ระดับ 1 หมายถึง ประเมินวาพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 

 ตารางคาคะแนนการตอบคําถาม มีดังนี้ 

 

 

 

ชวงคะแนน                    ความหมาย 

4.21 – 5.00           มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20           มีระดับความพึงพอใจมาก 

2.61 – 3.40           มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 

1.81 – 2.60           มีระดับความพึงพอใจนอย 

1.00 – 1.80           มีระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยโครงการ “การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”  ในครั้งนี้  

ผูวิจัยศึกษา 2 โครงการ  ไดแก 1) โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือ

รอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ”  และ โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี 

จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ซ่ึงแตละโครงการนําเสนอขอมูลแบงเปน 4 ตอน ตามลําดับดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจวิจัยและ

ประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก   

 ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาขยายผลการปฏิบัติงาน อันนําไปสูวิธีการเสริมสราง

ความรูความเข าใจและการมีส วนรวมของประชาชนตอการพัฒนาการปฏิบั ติ งาน กลุ ม 

งบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบกใน

อนาคต 

 ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ                         บทท่ี 4  

“การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”         การวิเคราะหขอมูล 

 
 

42 
 

โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยย้ิม ความหวัง และกําลังใจ” 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  

 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามและตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  จํานวน 

5 ขอ เปนขอคําถามเก่ียวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานะ 4) การรับรูขาวสารในการจัดกิจกรรม และ 

5) การเขารวมกิจกรรม โดยผูวิจัยเก็บขอมูลในระหวางเดือนธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 ผลการ

วิเคราะหปรากฏดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โครงการ Million Gifts Million Smiles 

“ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” 

ขอมูลเบ้ืองตน จํานวน รอยละ 

เพศ 1. ชาย 160 48.5 

 2. หญิง 170 51.5 

 รวม 330 100.0 

อายุ 1. ต่ํากวา 15 ป 293 88.8 

 2. 16 - 20  ป 15 4.5 

 5. มากกวา 20  ปข้ึนไป 22 6.7 

 รวม 330 100.0 

สถานะ 1. เด็ก / นักเรียน 303 91.8 

 2. ผูปกครอง 25 7.6 

 3. อ่ืนๆ (ครู) 2 0.6 

 รวม 330 100.0 

การรับรูขาวสาร 1. สื่อโทรทัศน 7 2.1 

ในการจัดกิจกรรม 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส 5 1.5 

 3. จากโรงเรียน 297 90.0 
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ตารางท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม โครงการ Million Gifts Million Smiles 

“ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” 

ขอมูลเบ้ืองตน จํานวน รอยละ 

การรับรูขาวสาร 4. สื่อวิทยุกระจายเสียง 3 0.9 

ในการจัดกิจกรรม 5. จากเพ่ือนบาน 18 5.5 

(ตอ) 6. อ่ืนๆ (ระบุ) - - 

 รวม 330 100.0 

การเขารวมกิจกรรม 1. เคย 112 33.9 

 2. ไมเคย 217 65.8 

 รวม 330 100.0 

 จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

170 คน (รอยละ 51.50) และเปนเพศชาย จํานวน 160 คน (รอยละ 48.50)  

 ผูตอบแบบสอบถามมีอายุต่ํากวา 15 ป มากท่ีสุด จํานวน 293 คน (รอยละ 88.80) และมี

อายุมากกวา 20 ป จํานวน 22 คน (รอยละ 6.70) และมีอายุระหวาง 16 – 20 ป จํานวน 15 คน 

(รอยละ 4.50) ตามลําดับ  

 สถานะของประชาชนท่ัวไปท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเด็ก / นักเรียน จํานวน 303 

คน (รอยละ 91.80) รองลงมาเปนผูปกครอง จํานวน 25 คน (รอยละ 7.60) และเปนอ่ืนๆ (ครู) 

จํานวน 2 คน (รอยละ 0.60)  

 การรับรูขาวสารในการจัดกิจกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับทราบขาวสารการ

จัดกิจกรรมจากโรงเรียน มากท่ีสุด จํานวน 297 คน (รอยละ 90.00) รองลงมารับทราบขาวสารการ

จัดกิจกรรมจากเพ่ือนบาน จํานวน 18 คน (รอยละ 5.50) รองลงมารับทราบขาวสารการจัดกิจกรรม

จากสื่อโทรทัศน จํานวน 7 คน (รอยละ 2.10) รองลงมารับทราบขาวสารการจัดกิจกรรมจากสื่อ

อิเล็กทรอนิกส จํานวน 5 คน (รอยละ 1.50) และรับทราบขาวสารการจัดกิจกรรมจากสื่อ

วิทยุกระจายเสียง จํานวน 3 คน (รอยละ 0.90)  
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 การเขารวมกิจกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 

217 คน (รอยละ 65.80) รองลงมาเปนกลุมท่ีเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 112 คน (รอยละ 33.90) 

ตามลําดับ   

 สรุปภาพรวมของขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามวิจัยเชิงปริมาณสวนใหญ

พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 170 คน (รอยละ 51.50) มีอายุต่ํากวา 15 ป มาก

ท่ีสุด จํานวน 293 คน (รอยละ 88.80) โดยสวนใหญเปนเด็ก / นักเรียน จํานวน 303 คน (รอยละ 

91.80) สวนใหญรับทราบขาวสารการจัดกิจกรรมจากโรงเรียน มากท่ีสุด จํานวน 297 คน (รอยละ 

90.00) และสวนใหญไมเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 217 คน (รอยละ 65.80) 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โค ร ง ก า ร  Million 

Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ”  

 ขอมูลดานผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” รวมจํานวน 

22 ขอ  

 เปนการถามระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจวิจัยและใน 

การปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) 

ของกองทัพบก โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง 

และกําลังใจ”  ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จากการรับรูระดับความพึงพอใจของ

ตนเองท่ีมี พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอยและพึงพอใจนอยท่ีสุด  

ตามลําดับ เก็บขอมูลในระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ปรากฏผล

ศึกษาดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจวิจัยและ

ประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือ

รอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ”  ดานการประชาสัมพันธ  

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจ 

  วิจัยและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก  

x  S.D. ความหมาย 

ดานการประชาสัมพันธ    

    1. การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 
4.42 0.89 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

    2. การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมนาสนใจ 4.32 0.91 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

    3. การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความท่ัวถึง 4.18 1.07 พึงพอใจมาก 

รวม 
4.31 0.81 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบ

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานการ

ประชาสัมพันธ มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.31) 

มีคาน้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหา

การกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.18 – 4.42 

โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความเหมาะสม 

(คาเฉลี่ย 4.42) 2) การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.32) 3) การ

ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความท่ัวถึง (คาเฉลี่ย 4.18) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานสถานท่ี

และการอํานวยการ 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจ 

วิจัยและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก 

x  S.D. ความหมาย 

ดานสถานท่ีและการอํานวยการ    

    4. สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความสะดวกตอการเดินทางมารวม 4.25 1.05 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   5. สถานท่ีจัดมีความเหมาะสมตอกิจกรรมตางๆ ภายในงาน 4.35 0.89 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   6. การจัดเต็นทนิทรรศการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม 4.36 1.02 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   7. การอํานวยความสะดวกตางๆ มีความเหมาะสม 4.44 0.92 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   8. มีเจาหนาท่ีทหารอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม 4.52 0.89 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

รวม 4.38 0.77 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

  

 จากตารางท่ี 3 พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบ

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานสถานท่ี

และการอํานวยการ มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 
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4.38) มีคาน้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ดานสถานท่ีและการ

อํานวยการ ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.25 – 4.52 โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) มีเจาหนาท่ีทหาร

อํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.52) 2) การอํานวยความสะดวกตางๆ มีความ

เหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.44) 3) การจัดเต็นทนิทรรศการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.36) 4) 

สถานท่ีจัดมีความเหมาะสมตอกิจกรรมตางๆ ภายในงาน (คาเฉลี่ย 4.35) 5) สถานท่ีจัดกิจกรรมมี

ความสะดวกตอการเดินทางมารวม (คาเฉลี่ย 4.25) ตามลําดับ 

ตารางท่ี 4 สรุปผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานการ

บริหารและการจัดกิจกรรม 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจ 

วิจัยและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก 

x  S.D. ความหมาย 

ดานการบริหารและการจัดกิจกรรม    

     9. การจัดนิทรรศการมีความเหมาะสมและนาสนใจ 4.47 0.85 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   10. กิจกรรม/เกมสท่ีจัดมีความเหมาะสมและนาสนใจ 4.42 0.89 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   11. อาวุธยุทโธปกรณท่ีนํามาแสดงมีความนาสนใจ 4.55 0.69 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   12. ของขวัญท่ีแจกมีความพอเพียงกับผูเขารวมกิจกรรม 4.45 0.92 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
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ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจ 

วิจัยและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก 

x  S.D. ความหมาย 

ดานการบริหารและการจัดกิจกรรม    

   13. อาหาร/เครื่องดื่ม ท่ีแจกมีความเหมาะสมและพอเพียง 4.50 0.90 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   14. เจาหนาท่ีทหารใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี 4.53 0.74 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

รวม 
4.49 0.62 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 4 พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบ

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานการ

บริหารและการจัดกิจกรรม  มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย 4.49) มีคาน้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ดานการ

บริหารและการจัดกิจกรรม  ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.42 – 4.55 โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) 

อาวุธยุทโธปกรณท่ีนํามาแสดงมีความนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.55) 2) เจาหนาท่ีทหารใหบริการดวย

อัธยาศัยไมตรีท่ีดี (คาเฉลี่ย 4.53) 3) อาหาร/เครื่องดื่ม ท่ีแจกมีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ย 

4.50) 4) การจัดนิทรรศการมีความเหมาะสมและนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.47) 5) ของขวัญท่ีแจกมีความ

พอเพียงกับผูเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.45) 6) กิจกรรม/เกมสท่ีจัดมีความเหมาะสมและนาสนใจ 

(คาเฉลี่ย 4.42) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานผลลัพธ 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจ 

วิจัยและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก 

x  S.D. ความหมาย 

ดานผลลัพธ    

   15. ไดรับความรูท่ีเปนประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม 4.40 0.82 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   16. ไดรับความสนุกสนานจากการเขารวมกิจกรรม 4.45 0.94 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   17. มีความประทับใจจากการเขารวมกิจกรรม 4.30 0.93 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   18. มีความเขาใจในภารกิจของกองทัพบก 4.50 0.81 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

    19. เกิดความหวัง ความเชื่อม่ันตอกองทัพบก ในการ

ปองกันประเทศ 
4.52 0.88 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

    20. เกิดความหวัง ความเชื่อม่ันตอกองทัพบก ดาน

ชวยเหลือประชาชน 
4.44 1.07 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

    21. อยากมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมกับ

กองทัพบก  
4.55 0.85 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

    22. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติของกองทัพบก 
4.60 0.97 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

รวม 4.47 0.73 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี 5 พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบ

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานผลลัพธ  

มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.47) มีคาน้ําหนักระดับ

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไม

สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ดานผลลัพธ ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.30 – 4.60 

โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) ความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

ของกองทัพบก (คาเฉลี่ย 4.60) 2) อยากมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมกับกองทัพบก 

(คาเฉลี่ย 4.55) 3) เกิดความหวัง ความเชื่อม่ันตอกองทัพบก ในการปองกันประเทศ (คาเฉลี่ย 4.52) 

4) มีความเขาใจในภารกิจของกองทัพบก (คาเฉลี่ย 4.50) 5) ไดรับความสนุกสนานจากการเขารวม

กิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.45) 6) เกิดความหวัง ความเชื่อม่ันตอกองทัพบก ดานชวยเหลือประชาชน 

(คาเฉลี่ย 4.44) 5) ไดรับความรูท่ีเปนประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.40) 6) มีความ

ประทับใจจากการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.30)  ตามลําดับ 

ตารางท่ี 6 สรุปผลการศึกษารอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุม

งบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก 

โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ”     

ในภาพรวม 

ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ 

โครงการสํารวจ วิจัยและ

ประเมินผล 

(จํานวน : รอยละ) 

พึงพอใจ 

นอยท่ีสุด 

พึงพอใจ 

นอย 

พึงพอใจ 

ปานกลาง 

พึงพอใจ 

มาก 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติภารกิจโครงการ 

ในแผนการดําเนินงานดานกจิการพลเรือนกองทัพบก 
 

 

 

 



รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ                         บทท่ี 4  

“การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”         การวิเคราะหขอมูล 

 
 

51 
 

ตารางท่ี 6 (ตอ) 

ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ 

โครงการสํารวจ วิจัยและ

ประเมินผล 

(จํานวน : รอยละ) 

พึงพอใจ 

นอยท่ีสุด 

พึงพอใจ 

นอย 

พึงพอใจ 

ปานกลาง 

พึงพอใจ 

มาก 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติภารกิจโครงการ 

ในแผนการดําเนินงานดานกจิการพลเรือนกองทัพบก 
1. การประชาสัมพันธเชิญ

ชวนรวมกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 

6 

(1.8) 

6 

(1.8) 

36 

(10.9) 

76 

(23.0) 

206 

(62.4) 

2. การประชาสัมพันธเชิญ

ชวนรวมกิจกรรมนาสนใจ 

5 

(1.5) 

13 

(3.9) 

32 

(9.7) 

100 

(30.3) 

180 

(54.5) 

3. การประชาสัมพันธเชิญ

ชวนรวมกิจกรรมมีความ

ท่ัวถึง 

7 

(2.1) 

29 

(8.8) 

36 

(10.9) 

83 

(25.2) 

175 

(53.0) 

4. สถานท่ีจัดกิจกรรมมี

ความสะดวกตอการเดินทาง

มารวม 

8 

(2.4) 

15 

(4.5) 

58 

(17.6) 

56 

(17.0) 

193 

(58.5) 

5. สถานท่ีจัดมีความ

เหมาะสมตอกิจกรรมตางๆ 

ภายในงาน 

6 

(1.8) 

3 

(0.9) 

49 

(14.8) 

83 

(25.2) 

189 

(57.3) 

6. การจัดเต็นทนิทรรศการ/

กิจกรรมมีความเหมาะสม 

5 

(1.5) 

24 

(7.3) 

32 

(9.7) 

55 

(16.7) 

214 

(64.8) 

7. การอํานวยความสะดวก

ตางๆ มีความเหมาะสม 

6 

(1.8) 

8 

(2.4) 

38 

(11.5) 

62 

(18.8) 

216 

(65.5) 

 

ตารางท่ี 6 (ตอ)  
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ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ 

โครงการสํารวจ วิจัยและ

ประเมินผล 

(จํานวน : รอยละ) 

พึงพอใจ 

นอยท่ีสุด 

พึงพอใจ 

นอย 

พึงพอใจ 

ปานกลาง 

พึงพอใจ 

มาก 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติภารกิจโครงการ 

ในแผนการดําเนินงานดานกจิการพลเรือนกองทัพบก 
8. มีเจาหนาท่ีทหารอํานวย 

ความสะดวกอยางเหมาะสม 

2 

(0.6) 

18 

(5.5) 

22 

(6.7) 

51 

(15.5) 

237 

(71.8) 

9. การจดันทิรรศการมี 

ความเหมาะสมและนาสนใจ 

4 

(1.2) 

1 

(0.3) 

50 

(15.2) 

57 

(17.3) 

218 

(66.1) 

10. กิจกรรม/เกมสท่ีจัดมี 

ความเหมาะสมและนาสนใจ 

4 

(1.2) 

8 

(2.4) 

43 

(13.0) 

64 

(19.4) 

211 

(63.9) 

11. อาวุธยุทโธปกรณท่ี

นํามาแสดงมีความนาสนใจ 

1 

(0.3) 

- 

(-) 

31 

(9.4) 

83 

(25.2) 

215 

(65.2) 

12. ของขวัญท่ีแจกมีความ

พอเพียงกับผูเขารวม

กิจกรรม 

12 

(3.6) 

6 

(1.8) 

9 

(2.7) 

99 

(30.0) 

204 

(61.8) 

13. อาหาร/เครื่องดื่ม ท่ีแจก

มีความเหมาะสมและ

พอเพียง 

11 

(3.3) 

4 

(1.2) 

14 

(4.2) 

81 

(24.5) 

220 

(66.7) 

14. เจาหนาท่ีทหาร

ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรี

ท่ีดี 

3 

(0.9) 

5 

(1.5) 

15 

(4.5) 

99 

(30.0) 

208 

(63.0) 

15. ไดรับความรูท่ีเปน

ประโยชนจากการเขารวม

กิจกรรม 

2 

(0.6) 

3 

(0.9) 

50 

(15.2) 

81 

(24.5) 

194 

(58.8) 

 

ตารางท่ี 6 (ตอ)  
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ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ 

โครงการสํารวจ วิจัยและ

ประเมินผล 

(จํานวน : รอยละ) 

พึงพอใจ 

นอยท่ีสุด 

พึงพอใจ 

นอย 

พึงพอใจ 

ปานกลาง 

พึงพอใจ 

มาก 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติภารกิจโครงการ 

ในแผนการดําเนินงานดานกจิการพลเรือนกองทัพบก 
16. ไดรับความสนุกสนาน

จากการเขารวมกิจกรรม 

9 

(2.7) 

2 

(0.6) 

44 

(13.3) 

52 

(15.8) 

223 

(67.6) 

17. มีความประทับใจจาก

การเขารวมกิจกรรม 

2 

(0.6) 

13 

(3.9) 

58 

(17.6) 

69 

(20.9) 

188 

(57.0) 

18. มีความเขาใจในภารกิจ

ของกองทัพบก 

- 

(-) 

10 

(3.0) 

37 

(11.2) 

60 

(18.2) 

223 

(67.6) 

19. เกิดความหวัง ความ

เชื่อม่ันตอกองทัพบก ในการ

ปองกันประเทศ 

3 

(0.9) 

11 

(3.3) 

35 

(10.6) 

45 

(13.6) 

236 

(71.5) 

20. เกิดความหวัง ความ

เชื่อม่ันตอกองทัพบก ดาน

ชวยเหลือประชาชน 

18 

(5.5) 

4 

(1.2) 

26 

(7.9) 

49 

(14.8) 

233 

(70.6) 

21. อยากมีสวนรวมในการ

ทํากิจกรรมเพ่ือสังคมกับ

กองทัพบก  

1 

(0.3) 

15 

(4.5) 

27 

(8.2) 

44 

(13.3) 

243 

(73.6) 

 22. ความพึงพอใจใน

ภาพรวมตอการจัดกิจกรรม

วันเด็กแหงชาติของ

กองทัพบก 

14 

(4.2) 

4 

(1.2) 

18 

(5.5) 

28 

(8.5) 

266 

(80.6) 

 จากตารางท่ี 6 พบวา รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน 

กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก 
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โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ”  ซ่ึง

มีท้ังหมด 22 ตัวชี้วัด ในภาพรวม  มีระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบ

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ในระดับ

พึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.43)  

ตอนท่ี 3 อุปสรรคปญหาของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความ

ไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โ ค ร ง ก า ร  Million Gifts Million 

Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” 

 1) เกมสไมเพียงพอตอผูมารวมงาน 

 2) รางวัลใหญ และรางวัลเล็กยังไมเพียงพอตอผูมารวมงาน  

 4) ขาดกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี 

 5) ขาดกิจกรรมของทหารบนเวทีเก่ียวกับการแสดง เชน เชน รองเพลง เตน ฯ 

 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ แนวทางพัฒนาขยายผลการปฏิบัติงาน โครงการ Million Gifts Million 

Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” อันนําไปสูวิธีการเสริมสรางความรู

ความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนของ

กองทัพบกในอนาคต 

 1) ควรจัดใหมีเกมสรูปแบบตางๆใหมากข้ึน 

 2) ควรจัดงานตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ 

 3) ควรจัดงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือจัดสรรรางวัลใหญนอยใหเพียงพอ 

 4) ควรจัดกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี 

 5) ควรจัดกิจกรรมของทหารบนเวทีเก่ียวกับการแสดง เชน เชน รองเพลง เตน ฯ 

 6) ประชาสัมพันธใหมีผูมารวมงานใหมากข้ึน 

 7) ดูแลความปลอดภัยใหเขมงวด 

โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนส่ือ 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  

 

 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามและตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  จํานวน 

5 ขอ เปนขอคําถามเก่ียวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานะ 4) การรับรูขาวสารในการจัดกิจกรรม และ 

5) การเขารวมกิจกรรม โดยผูวิจัยเก็บขอมูลในระหวางเดือนธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561 ผลการ

วิเคราะหปรากฏดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ 

ขอมูลเบ้ืองตน จํานวน รอยละ 

เพศ 1. ชาย 268 100.0 

 2. หญิง - - 

 รวม 268 100.0 

อายุ 1. ต่ํากวา 15 ป 6 2.2 

 2. 16 - 20  ป 250 93.3 

 5. มากกวา 20  ปข้ึนไป 12 4.5 

 รวม 268 100.0 

สถานะ 1. เด็ก / นักเรียน 256 95.5 

 2. ผูปกครอง 4 1.5 

 3. อ่ืนๆ (ครู) 8 3.0 

 รวม 268 100.0 

 

 

 

ตารางท่ี 1 (ตอ) 
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ขอมูลเบ้ืองตน จํานวน รอยละ 

การรับรูขาวสาร 1. สื่อโทรทัศน - - 

ในการจัดกิจกรรม 2. สื่ออิเล็กทรอนิกส - - 

 3. จากโรงเรียน 268 100.0 

 4. สื่อวิทยุกระจายเสียง - - 

 5. จากเพ่ือนบาน - - 

 6. อ่ืนๆ (ระบุ) - - 

 รวม 268 100.0 

การเขารวมกิจกรรม 1. เคย 136 50.7 

 2. ไมเคย 132 49.3 

 รวม 268 100.0 

 

 จากตารางท่ี 7 ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 

268 คน (รอยละ 100.00)  

 ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 16 – 20 ป มากท่ีสุด จํานวน 250 คน (รอยละ 93.30) และมี

อายุมากกวา 20 ป จํานวน 12 คน (รอยละ 4.50) และมีอายุตํ่ากวา 15 ป จํานวน 6 คน (รอยละ 

2.20) ตามลําดับ  

 สถานะของประชาชนท่ัวไปท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเด็ก / นักเรียน จํานวน 256 

คน (รอยละ 95.50) รองลงมาเปนอ่ืนๆ (ครู) จํานวน 8 คน (รอยละ 3.00) และเปนผูปกครอง จํานวน 

4 คน (รอยละ 1.50)  

 การรับรูขาวสารในการจัดกิจกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับทราบขาวสารการ

จัดกิจกรรมจากโรงเรยีน มากท่ีสุด จํานวน 268 คน (รอยละ 100.00) 
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 การเขารวมกิจกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 136 

คน (รอยละ 50.70) รองลงมาเปนกลุมท่ีไมเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 132 คน (รอยละ 49.30) 

ตามลําดับ   

 สรุปภาพรวมของขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามวิจัยเชิงปริมาณสวนใหญ

พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 268 คน (รอยละ 100.00) มีอายุ 16 – 20 ป มาก

ท่ีสุด จํานวน 250 คน (รอยละ 93.30) โดยสวนใหญเปนเด็ก / นักเรียน จํานวน 256 คน (รอยละ 

95.50) สวนใหญรับทราบขาวสารการจัดกิจกรรมจากโรงเรียน มากท่ีสุด จํานวน 268 คน (รอยละ 

100.00) และสวนใหญเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 136 คน (รอยละ 50.70) 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม

เยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ 

 ขอมูลดานผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โครงการอบรม

เยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ รวมจํานวน 22 ขอ  

 เปนการถามระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจวิจัยและใน 

การปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) 

ของกองทัพบก  โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปน

สื่อ ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จากการรับรูระดับความพึงพอใจของตนเองท่ีมี 

พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอยและพึงพอใจนอยท่ีสุด  ตามลําดับ 

เก็บขอมูลในระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ปรากฏผลศึกษาดังนี้ 

ตารางท่ี 8 สรุปผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรม

เยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ ดานการประชาสัมพันธ  
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ตารางท่ี 8 (ตอ) 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจ 

  วิจัยและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก  

x  S.D. ความหมาย 

ดานการประชาสัมพันธ    

    1. การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 
4.56 0.75 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

    2. การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมนาสนใจ 4.42 0.79 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

    3. การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความท่ัวถึง 4.32 0.95 พึงพอใจมาก 

รวม 
4.43 0.70 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

 

 จากตารางท่ี 8 พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบ

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ

อบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ ดานการประชาสัมพันธ 

มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.43) มีคาน้ําหนักระดับ

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไม

สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.32 – 4.43 โดยตัวชี้วัดท่ี

ไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ  1) การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 

4.56) 2) การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.42) 3) การประชาสัมพันธเชิญ

ชวนรวมกิจกรรมมีความท่ัวถึง (คาเฉลี่ย 4.32) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 9 สรุปผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรม

เยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานสถานท่ีและการ

อํานวยการ 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจ 

วิจัยและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก 

x  S.D. ความหมาย 

ดานสถานท่ีและการอํานวยการ    

    4. สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความสะดวกตอการเดินทางมารวม 4.35 1.02 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   5. สถานท่ีจัดมีความเหมาะสมตอกิจกรรมตางๆ ภายในงาน 4.47 0.83 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   6. การจัดเต็นทนิทรรศการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม 4.51 0.89 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   7. การอํานวยความสะดวกตางๆ มีความเหมาะสม 4.54 0.81 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   8. มีเจาหนาท่ีทหารอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม 4.57 0.83 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

รวม 4.49 0.72 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 9 พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบ

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ

อบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานสถานท่ีและการ

อํานวยการ  มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.49) มีคา

น้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการ
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กอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.35 – 4.57 โดย

ตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) มีเจาหนาท่ีทหารอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 

4.57) 2) การอํานวยความสะดวกตางๆ มีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.54) 3) การจัดเต็นท

นิทรรศการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.51) 4) สถานท่ีจัดมีความเหมาะสมตอกิจกรรม

ตางๆ ภายในงาน (คาเฉลี่ย 4.47) 5) สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความสะดวกตอการเดินทางมารวม 

(คาเฉลี่ย 4.35) ตามลําดับ 

ตารางท่ี 10 สรุปผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ

อบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานการบริหารและ

การจดักิจกรรม  

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจ 

วิจัยและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก 

x  S.D. ความหมาย 

ดานการบริหารและการจัดกิจกรรม    

     9. การจัดนิทรรศการมีความเหมาะสมและนาสนใจ 4.51 0.80 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   10. กิจกรรมการแขงขันท่ีจัดมีความเหมาะสมและนาสนใจ 4.49 0.83 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   11. อาหาร/เครื่องดื่ม มีความเหมาะสมและพอเพียง 4.61 0.61 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

 

 

 

 

ตารางท่ี 10 (ตอ)  
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ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจ 

วิจัยและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก 

x  S.D. ความหมาย 

ดานการบริหารและการจัดกิจกรรม    

   12. เจาหนาท่ีใหบริการดวยอัธยาศัยท่ีดี 4.57 0.76 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

รวม 
4.55 0.58 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 10 พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบ

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ

อบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานการบริหารและ

การจัดกิจกรรม มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.55) มี

คาน้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหา

การกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.61 – 4.55 

โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) อาหาร/เครื่องดื่ม มีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ย 

4.61) 2) เจาหนาท่ีใหบริการดวยอัธยาศัยท่ีดี (คาเฉลี่ย 4.57) 3) การจัดนิทรรศการมีความเหมาะสม

และนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.51) 4) กิจกรรมการแขงขันท่ีจัดมีความเหมาะสมและนาสนใจ (คาเฉลี่ย 

4.49) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 11 สรุปผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โครงการ

อบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานผลลัพธ 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจ 

วิจัยและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก 

x  S.D. ความหมาย 

ดานผลลัพธ    

   13. การเขารวมกิจกรรมทําใหสุขภาพแข็งแรง 4.57 0.86 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   14. ไดรับความสนุกสนานจากการเขารวมกิจกรรม 4.56 0.70 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   15. เกิดความประทับใจจากการเขารวมกิจกรรม 4.46 0.76 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   16. เกิดความรัก สามัคคี มีวินัยจากการเขารวมกิจกรรม 4.51 0.91 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   17. เกิดความเขาใจในหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอประเทศชาติ 4.39 0.88 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   18. เกิดทักษะความสามารถในการเลนฟุตซอล 4.54 0.80 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   19. เกิดการมีสวนรวมระหวางเยาวชนกับสวนราชการ 4.56 0.86 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

   20. ทานอยากจะมีสวนรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคมกับสวน

ราชการหรือไม 
4.43 1.14 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 11 (ตอ) 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจ 

วิจัยและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข 

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก 

x  S.D. ความหมาย 

ดานผลลัพธ    

    21. ทานอยากมีสวนรวมสรางความสงบสุขในจังหวัด

ชายแดนภาคใตหรือไม 
4.54 0.88 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

    22. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดกิจกรรม 4.56 0.98 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

รวม 4.51 0.68 
พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 11 พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบ

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ

อบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานผลลัพธ มีระดับ

ความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.51) มีคาน้ําหนักระดับระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.39 – 4.57 โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับ

คะแนนมากท่ีสุดคือ 1) การเขารวมกิจกรรมทําใหสุขภาพแข็งแรง (คาเฉลี่ย 4.57) 2) ความพึงพอใจ

ในภาพรวมตอการจัดกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.56) 3) เกิดการมีสวนรวมระหวางเยาวชนกับสวนราชการ 

(คาเฉลี่ย 4.56) 4) ไดรับความสนุกสนานจากการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.56) 5) ทานอยากมีสวน

รวมสรางความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตหรือไม (คาเฉลี่ย 4.54) 6) เกิดทักษะความสามารถใน

การเลนฟุตซอล (คาเฉลี่ย 4.54) 7) เกิดความรัก สามัคคี มีวินัยจากการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 

4.51) 8) เกิดความประทับใจจากการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.46) 9) ทานอยากจะมีสวนรวมทํา

กิจกรรมเพ่ือสังคมกับสวนราชการหรือไม (คาเฉลี่ย 4.43)  10) เกิดความเขาใจในหนาท่ีของตนเองท่ีมี

ตอประเทศชาติ (คาเฉลี่ย 4.39) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 12 สรุปผลการศึกษารอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน 

กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  

โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ ในภาพรวม 

ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ 

โครงการสํารวจ วิจัยและ

ประเมินผล 

(จํานวน : รอยละ) 

พึงพอใจ 

นอยท่ีสุด 

พึงพอใจ 

นอย 

พึงพอใจ 

ปานกลาง 

พึงพอใจ 

มาก 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติภารกิจโครงการ 

ในแผนการดําเนินงานดานกจิการพลเรือนกองทัพบก 
1. การประชาสัมพันธเชิญ

ชวนรวมกิจกรรมมีความ

เหมาะสม 

2 

(0.7) 

4 

(1.5) 

19 

(7.1) 

59 

(22.0) 

184 

(68.7) 

2. การประชาสัมพันธเชิญ

ชวนรวมกิจกรรมนาสนใจ 

2 

(0.7) 

7 

(2.6) 

18 

(6.7) 

91 

(34.0) 

150 

(56.0) 

3. การประชาสัมพันธเชิญ

ชวนรวมกิจกรรมมีความ

ท่ัวถึง 

1 

(0.4) 

18 

(6.7) 

31 

(11.6) 

62 

(23.1) 

156 

(58.2) 

4. สถานท่ีจัดกิจกรรมมี

ความสะดวกตอการเดินทาง

มารวม 

4 

(1.5) 

16 

(6.0) 

35 

(13.1) 

39 

(14.6) 

174 

(64.9) 

5. สถานท่ีจัดมีความ

เหมาะสมตอกิจกรรมตางๆ 

ภายในงาน 

2 

(0.7) 

3 

(1.1) 

37 

(13.8) 

50 

(18.7) 

176 

(65.7) 
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ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ (จํานวน : รอยละ) 



รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ                         บทท่ี 4  

“การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”         การวิเคราะหขอมูล 

 
 

65 
 

โครงการสํารวจ วิจัยและ

ประเมินผล 

พึงพอใจ 

นอยท่ีสุด 

พึงพอใจ 

นอย 

พึงพอใจ 

ปานกลาง 

พึงพอใจ 

มาก 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติภารกิจโครงการ 

ในแผนการดําเนินงานดานกจิการพลเรือนกองทัพบก 
6. การจัดเต็นทนิทรรศการ/

กิจกรรมมีความเหมาะสม 

2 

(0.7) 

11 

(4.1) 

26 

(9.7) 

39 

(14.6) 

190 

(70.9) 

7. การอํานวยความสะดวก

ตางๆมีความเหมาะสม 

3 

(1.1) 

5 

(1.9) 

21 

(7.8) 

53 

(19.8) 

186 

(69.4) 

8. มีเจาหนาท่ีทหารอํานวย 

ความสะดวกอยางเหมาะสม 

1 

(0.4) 

10 

(3.7) 

23 

(8.6) 

36 

(13.4) 

198 

(73.9) 

9. การจดันทิรรศการมี 

ความเหมาะสมและนาสนใจ 

2 

(0.7) 

- 

(-) 

40 

(14.9) 

43 

(16.0) 

183 

(68.3) 

10. กิจกรรมการแขงขันท่ี

จัดมีความเหมาะสมและ

นาสนใจ 

1 

(0.4) 

5 

(1.9) 

37 

(13.8) 

43 

(13.8) 

182 

(67.9) 

11. อาหาร/เครื่องดื่ม ท่ีแจก

มีความเหมาะสมและ

พอเพียง 

- 

(-) 

- 

(-) 

18 

(6.7) 

69 

(25.7) 

181 

(67.5) 

12. เจาหนาท่ีทหาร

ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรี

ท่ีด ี

4 

(1.5) 

5 

(1.9) 

5 

(1.9) 

73 

(27.2) 

181 

(67.5) 

13. การเขารวมกิจกรรมทํา

ใหสุขภาพแข็งแรง 

8 

(3.0) 

3 

(1.1) 

8 

(3.0) 

59 

(22.0) 

190 

(70.9) 

 

ตารางท่ี 12 (ตอ)  

ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ (จํานวน : รอยละ) 
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โครงการสํารวจ วิจัยและ

ประเมินผล 

พึงพอใจ 

นอยท่ีสุด 

พึงพอใจ 

นอย 

พึงพอใจ 

ปานกลาง 

พึงพอใจ 

มาก 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติภารกิจโครงการ 

ในแผนการดําเนินงานดานกจิการพลเรือนกองทัพบก 
14. ไดรับความสนุกสนาน

จากการเขารวมกิจกรรม 

3 

(1.1) 

2 

(0.7) 

9 

(3.4) 

83 

(31.0) 

171 

(63.8) 

15. เกิดความประทับใจจาก 

การเขารวมกิจกรรม 

- 

(-) 

1 

(0.4) 

41 

(15.3) 

60 

(22.4) 

166 

(61.9) 

16. เกิดความรัก สามัคคี มี

วินัยจากการเขารวม

กิจกรรม 

7 

(2.6) 

1 

(0.4) 

33 

(12.3) 

34 

(12.7) 

193 

(72.0) 

17. เกิดความเขาใจในหนาท่ี 

ของตนเองท่ีมีตประเทศชาติ 

1 

(0.4) 

8 

(3.0) 

41 

(15.3) 

54 

(20.1) 

164 

(61.2) 

18. เกิดทักษะความสามารถ 

ในการเลนฟุตซอล 

- 

(-) 

7 

(2.6) 

32 

(11.9) 

38 

(14.2) 

191 

(71.3) 

19. เกิดการมีสวนรวม

ระหวางเยาวชนกับสวน

ราชการ 

3 

(1.1) 

6 

(2.2) 

29 

(10.8) 

30 

(11.2) 

200 

(74.6) 

20. ทานอยากจะมีสวนรวม

ทํากิจกรรมเพ่ือสังคมกับ 

สวนราชการหรือไม 

19 

(7.1) 

4 

(1.5) 

16 

(6.0) 

32 

(11.9) 

197 

(73.5) 

 

 

ตารางท่ี 12 (ตอ)  

ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอ (จํานวน : รอยละ) 



รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ                         บทท่ี 4  

“การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”         การวิเคราะหขอมูล 

 
 

67 
 

โครงการสํารวจ วิจัยและ

ประเมินผล 

พึงพอใจ 

นอยท่ีสุด 

พึงพอใจ 

นอย 

พึงพอใจ 

ปานกลาง 

พึงพอใจ 

มาก 

พึงพอใจ 

มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติภารกิจโครงการ 

ในแผนการดําเนินงานดานกจิการพลเรือนกองทัพบก 
 21. ทานอยากมีสวนรวม

สรางความสงบสุขในจังหวัด

ชายแดนภาคใตหรือไม 

- 

(-) 

17 

(6.3) 

20 

(7.5) 

31 

(11.6) 

200 

(74.6) 

 22. ความพึงพอใจใน

ภาพรวมตอการจัดกิจกรรม 

11 

(4.1) 

4 

(1.5) 

17 

(6.3) 

28 

(10.4) 

208 

(77.6) 

 จากตารางท่ี 12 พบวา รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการ

ปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของ

กองทัพบก  โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  

ซ่ึงมีท้ังหมด 22 ตัวชี้วัด ในภาพรวม  มีระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุม

งบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ใน

ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.71)  

ตอนท่ี 3 อุปสรรคปญหาของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความ

ไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ    

 1) อุปกรณการกีฬาท่ีพรอมตอการแขงขันยังไมเพียงพอตอจํานวนเยาวชน 

 2) รูปแบบการแขงขัน ยังไมคอยมีมาตรฐาน เชน การตรงตามกําหนดเวลาแขงขัน  

 3) การประชาสัมพันธยังไมครอบคลุมและท่ัวถึง 

 4) การจัดแบบนี้ใชเวลามากและเสียการเรียน  

 5) ขาดการแขงขันกีฬาประเภทหญิง 

 6) มีกีฬาเพียงชนิดเดียว ซ่ึงนอยเกินไป 
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะ แนวทางพัฒนาขยายผลการปฏิบัติงาน โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  อันนําไปสูวิธีการเสริมสรางความรูความเขาใจ

และการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือนของกองทัพบกใน

อนาคต 

 1) ควรจัดสรรอุปกรณการกีฬาใหเพียงพอตอการแขงขันและจํานวนเยาวชนท่ีมารวมงาน

ท้ังการแขงขันและการฝกซอม 

 2) พัฒนารูปแบบการแขงขันใหมีมาตรฐาน เชน กําหนดเวลาแขงขันใหแนนอนและปฏิบัติ

ตามอยางเครงครัด การตรงตอเวลา เปนตน 

 3) ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง 

 4) ควรมีการคัดเลือกนักกีฬาภายในจังหวัดกอนเพ่ือไมใหเสียเวลาเดินทางและการ

คัดเลือกนักกีฬา เพ่ือประหยัดเวลาและใหนักกีฬามีการเตรียมตัวตั้งแตเนิ่นๆ 

 5) ควรเพ่ิมการแขงขันกีฬาประเภทหญิง เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียม 

วอลเลยบอล    แบดมินตัน ปงปอง เปนตน 

 6) ควรจัดการแขงขันกีฬาหลายชนิด  เพ่ือใหเยาวชนในพ้ืนท่ีผูมีทักษะกีฬาดานอ่ืนๆ ได

เขามารวมในกิจกรรมของกองทัพบกดวย  ซ่ึงเยาวชนหลายคนตองการมาแขงขันในงานท่ีกองทัพบกนี้

จัดข้ึน 
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บทท่ี 5 

สรุปผล  อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 

การวิจัยโครงการ “การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก” ครั้งนี้มีวัตถุ

ระสงคเพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอ

ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  ศึกษาอุปสรรคปญหาของประชาชน

ท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ของกองทัพบก  และเพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนาขยายผลการปฏิบัติงาน อันนําไปสูวิธีการ

เสริมสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน กลุม 

งบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบกใน

อนาคต  

รูปแบบการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบแบบแผนวิธีวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods 

Research)โดยนําวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใชแบบสอบถามความ

คิดเห็นและนําเสนอผลการวิเคราะหแบบสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีการสนทนกลุม (Focus Group) และการเก็บขอมูล

เอกสาร (Document Research) และนําเสนอผลแบบพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเปนการตอบคําถามการวิจัยตามวัตถุประสงคท้ัง 

3 ขอประชากรวิจัย ไดแก ประชากรและกลุมตัวอยางเนนวาเปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก 

จํานวน 2 โครงการ  ไดแก 1) โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม 

ความหวัง และกําลังใจ” โดยพิจารณาเลือกเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ รวมจํานวน

ท้ังสิ้น 341 คน ผูตอบแบบสอบถามตอบกลับมารวมจํานวนท้ังสิ้น 330 คน คิดเปนรอยละ 96.90  

และ  2) โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อโดย

พิ จ า รณ า เลื อ ก เก็ บ ข อ มู ล จ าก ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ใน พ้ื น ท่ี ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง  ร ว ม จํ าน ว น ท้ั งสิ้ น  

278 คน ผูตอบแบบสอบถามตอบกลับมารวมจํานวนท้ังสิ้น 268  คน คิดเปนรอยละ 96.56  
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ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การวิจัยโครงการ “การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบ

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”  ในครั้ง

นี้ ผูวิจัยขอสรุปผลตามวัตถุประสงค ดังนี้  

 

1. สรุปผลการสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก   

 

1.1 ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  

 

 1.1.1 ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม โครงการ Million Gifts Million 

Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยย้ิม ความหวัง และกําลังใจ” 

 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามและตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  จํานวน 

5 ขอ เปนขอคําถามเก่ียวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานะ 4) การรับรูขาวสารในการจัดกิจกรรม และ 

5) การเขารวมกิจกรรม โดยผูวิจัยเก็บขอมูลในระหวางเดือนธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561         

ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 170 คน (รอยละ 51.50) 

และเปนเพศชาย จํานวน 160 คน (รอยละ 48.50) ผูตอบแบบสอบถามมีอายุต่ํากวา 15 ป มากท่ีสุด 

จํานวน 293 คน (รอยละ 88.80) และมีอายุมากกวา 20 ป จํานวน 22 คน (รอยละ 6.70) และมีอายุ

ระหวาง 16 – 20 ป จํานวน 15 คน (รอยละ 4.50) ตามลําดับ สถานะของประชาชนท่ัวไปท่ีตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเด็ก / นักเรียน จํานวน 303 คน (รอยละ 91.80) รองลงมาเปนผูปกครอง 

จํานวน 25 คน (รอยละ 7.60) และเปนอ่ืนๆ (ครู) จํานวน 2 คน (รอยละ 0.60) การรับรูขาวสารใน

การจัดกิจกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับทราบขาวสารการจัดกิจกรรมจากโรงเรียน มาก

ท่ีสุด จํานวน 297 คน (รอยละ 90.00) รองลงมารับทราบขาวสารการจัดกิจกรรมจากเพ่ือนบาน 

จํานวน 18 คน (รอยละ 5.50) รองลงมารับทราบขาวสารการจัดกิจกรรมจากสื่อโทรทัศน จํานวน 7 

คน (รอยละ 2.10) รองลงมารับทราบขาวสารการจัดกิจกรรมจากสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน 5 คน 

(รอยละ 1.50) และรับทราบขาวสารการจัดกิจกรรมจากสื่อวิทยุกระจายเสียง จํานวน 3 คน (รอยละ 
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0.90) การเขารวมกิจกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ไมเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 217 คน 

(รอยละ 65.80) รองลงมาเปนกลุมท่ีเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 112 คน (รอยละ 33.90) ตามลําดับ  

 สรุปภาพรวมของขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามวิจัยเชิงปริมาณสวนใหญ

พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 170 คน (รอยละ 51.50) มีอายุต่ํากวา 15 ป มาก

ท่ีสุด จํานวน 293 คน (รอยละ 88.80) โดยสวนใหญเปนเด็ก / นักเรียน จํานวน 303 คน (รอยละ 

91.80) สวนใหญรับทราบขาวสารการจัดกิจกรรมจากโรงเรียน มากท่ีสุด จํานวน 297 คน (รอยละ 

90.00) และสวนใหญไมเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 217 คน (รอยละ 65.80) 

  1.1.2 ขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม โครงการอบรมเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนส่ือ 

 ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามและตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  จํานวน 

5 ขอ เปนขอคําถามเก่ียวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานะ 4) การรับรูขาวสารในการจัดกิจกรรม และ 

5) การเขารวมกิจกรรม โดยผูวิจัยเก็บขอมูลในระหวางเดือนธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561        

ผลการศึกษาพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 268 คน (รอยละ 100.00)   

ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 16 – 20 ป มากท่ีสุด จํานวน 250 คน (รอยละ 93.30) และมีอายุมากกวา 

20 ป จํานวน 12 คน (รอยละ 4.50) และมีอายุต่ํากวา 15 ป จํานวน 6 คน (รอยละ 2.20) ตามลําดับ 

สถานะของประชาชนท่ัวไปท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเด็ก / นักเรียน จํานวน 256 คน (รอยละ 

95.50) รองลงมาเปนอ่ืนๆ (ครู) จํานวน 8 คน (รอยละ 3.00) และเปนผูปกครอง จํานวน 4 คน (รอย

ละ 1.50) การรับรูขาวสารในการจัดกิจกรรมของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรับทราบขาวสารการจัด

กิจกรรมจากโรงเรียน มากท่ีสุด จํานวน 268 คน (รอยละ 100.00)  การเขารวมกิจกรรมของผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 136 คน (รอยละ 50.70) รองลงมาเปนกลุมท่ีไม

เคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 132 คน (รอยละ 49.30) ตามลําดับ   

 สรุปภาพรวมของขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามวิจัยเชิงปริมาณสวนใหญ

พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 268 คน (รอยละ 100.00) มีอายุ 16 – 20 ป มาก

ท่ีสุด จํานวน 250 คน (รอยละ 93.30) โดยสวนใหญเปนเด็ก / นักเรียน จํานวน 256 คน (รอยละ 

95.50) สวนใหญรับทราบขาวสารการจัดกิจกรรมจากโรงเรียน มากท่ีสุด จํานวน 268 คน (รอยละ 

100.00) และสวนใหญเคยเขารวมกิจกรรม จํานวน 136 คน (รอยละ 50.70) 
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 1.2  สรุปผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบ

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  

  1.2.1 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ Million 

Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยย้ิม ความหวัง และกําลังใจ”  

 ขอมูลดานผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” รวมจํานวน 

22 ขอ เปนการถามระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ี มีตอโครงการสํ ารวจวิจัยและใน 

การปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) 

ของกองทัพบก โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง 

และกําลังใจ”  ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ จากการรับรูระดับความพึงพอใจของ

ตนเองท่ีมี พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก  พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอยและพึงพอใจนอยท่ีสุด  

ตามลําดับ เก็บขอมูลในระหวางเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ผลการศึกษา

พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอ

ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ Million Gifts Million 

Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานการประชาสัมพันธ มีระดับความ

พึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.31) มีคาน้ําหนักระดับระดับความ

พึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.18 – 4.42 โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับ

คะแนนมากท่ีสุดคือ 1) การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.42) 2) 

การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.32) 3) การประชาสัมพันธเชิญชวนรวม

กิจกรรมมีความท่ัวถึง (คาเฉลี่ย 4.18) ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานสถานท่ี
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และการอํานวยการ  พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานสถานท่ี

และการอํานวยการ มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 

4.38) มีคาน้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจ ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.25 – 4.52 โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนน

มากท่ีสุดคือ 1) มีเจาหนาท่ีทหารอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.52) 2) การอํานวย

ความสะดวกตางๆ มีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.44) 3) การจัดเต็นทนิทรรศการ/กิจกรรมมีความ

เหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.36) 4) สถานท่ีจัดมีความเหมาะสมตอกิจกรรมตางๆ ภายในงาน (คาเฉลี่ย 

4.35) 5) สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความสะดวกตอการเดินทางมารวม (คาเฉลี่ย 4.25) ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานการ

บริหารและการจัดกิจกรรม  พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบ

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานการ

บริหารและการจัดกิจกรรม  มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย 4.49)  มีคาน้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจ ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.42 – 4.55 โดยตัวชี้วัดท่ี

ไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) อาวุธยุทโธปกรณท่ีนํามาแสดงมีความนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.55) 2) 

เจาหนาท่ีทหารใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี (คาเฉลี่ย 4.53) 3) อาหาร/เครื่องดื่ม ท่ีแจกมีความ

เหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ย 4.50) 4) การจัดนิทรรศการมีความเหมาะสมและนาสนใจ (คาเฉลี่ย 

4.47) 5) ของขวัญท่ีแจกมีความพอเพียงกับผูเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.45) 6) กิจกรรม/เกมสท่ีจัด

มีความเหมาะสมและนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.42) ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานผลลัพธ

พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอ
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ความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ Million Gifts Million 

Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ดานผลลัพธ  มีระดับความพึงพอใจ

ของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.47) มีคาน้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจ 

ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.30 – 4.60 โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) ความพึงพอใจในภาพรวมตอ

การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติของกองทัพบก (คาเฉลี่ย 4.60) 2) อยากมีสวนรวมในการทํากิจกรรม

เพ่ือสังคมกับกองทัพบก (คาเฉลี่ย 4.55) 3) เกิดความหวัง ความเชื่อม่ันตอกองทัพบก ในการปองกัน

ประเทศ (คาเฉลี่ย 4.52) 4) มีความเขาใจในภารกิจของกองทัพบก (คาเฉลี่ย 4.50) 5) ไดรับความ

สนุกสนานจากการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.45) 6) เกิดความหวัง ความเชื่อม่ันตอกองทัพบก ดาน

ชวยเหลือประชาชน (คาเฉลี่ย 4.44) 5) ไดรับความรู ท่ีเปนประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม 

(คาเฉลี่ย 4.40) 6) มีความประทับใจจากการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.30)  ตามลําดับ 

 ผลการศึกษารอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ในภาพรวม

พบวา รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ Million 

Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ”  ซ่ึงมีท้ังหมด 22 

ตัวชี้วัด ในภาพรวม  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.43)  

  1.2.2 ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โครงการอบรม

เยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนส่ือ  

 ขอมูลดานผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โครงการอบรม

เยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ รวมจํานวน 22 ขอ เปนการ

ถามระดับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอโครงการสํารวจวิจัยและในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โครงการอบรม

เยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตราสวน
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ประเมินคา 5 ระดับ จากการรับรูระดับความพึงพอใจของตนเองท่ีมี พึงพอใจมากท่ีสุด  พึงพอใจมาก  

พึงพอใจปานกลาง  พึงพอใจนอยและพึงพอใจนอยท่ีสุด  ตามลําดับ เก็บขอมูลในระหวางเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2560 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 ผลการศึกษาพบวา ระดับความพึงพอใจของ

ประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. 

โดยใชกีฬาเปนสื่อ ดานการประชาสัมพันธ มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจ

มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.43) มีคาน้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจ ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.32 – 4.43 โดย

ตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ  1) การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความเหมาะสม 

(คาเฉลี่ย 4.56) 2) การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.42) 3) การ

ประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความท่ัวถึง (คาเฉลี่ย 4.32) ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรม

เยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานสถานท่ีและการ

อํานวยการ  พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรมเยาวชน

นอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานสถานท่ีและการอํานวยการ  มี

ระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.49) มีคาน้ําหนักระดับ

ระดับความพึงพอใจ ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.35 – 4.57 โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) มี

เจาหนาท่ีทหารอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.57) 2) การอํานวยความสะดวกตางๆ 

มีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.54) 3) การจัดเต็นทนิทรรศการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 

4.51) 4) สถานท่ีจัดมีความเหมาะสมตอกิจกรรมตางๆ ภายในงาน (คาเฉลี่ย 4.47) 5) สถานท่ีจัด

กิจกรรมมีความสะดวกตอการเดินทางมารวม (คาเฉลี่ย 4.35) ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรม

เยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานการบริหารและการจัด

กิจกรรม พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหา
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การกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรมเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานการบริหารและการจัดกิจกรรม มี

ระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.55) มีคาน้ําหนักระดับ

ระดับความพึงพอใจ ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.61 – 4.55 โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) อาหาร/

เครื่องดื่ม มีความเหมาะสมและพอเพียง (คาเฉลี่ย 4.61) 2) เจาหนาท่ีใหบริการดวยอัธยาศัยท่ีดี 

(คาเฉลี่ย 4.57) 3) การจัดนิทรรศการมีความเหมาะสมและนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.51) 4) กิจกรรมการ

แขงขันท่ีจัดมีความเหมาะสมและนาสนใจ (คาเฉลี่ย 4.49) ตามลําดับ 

 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการ

แกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โครงการอบรม

เยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานผลลัพธ  พบวา ระดับ

ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาค

บังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ดานผลลัพธ มีระดับความพึงพอใจของประชาชน อยูในระดับ

พึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.51) มีคาน้ําหนักระดับระดับความพึงพอใจ ตั้งแต คาเฉลี่ย 4.39 – 4.57 

โดยตัวชี้วัดท่ีไดรับคะแนนมากท่ีสุดคือ 1) การเขารวมกิจกรรมทําใหสุขภาพแข็งแรง (คาเฉลี่ย 4.57) 

2) ความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.56) 3) เกิดการมีสวนรวมระหวางเยาวชน

กับสวนราชการ (คาเฉลี่ย 4.56) 4) ไดรับความสนุกสนานจากการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.56) 5) 

ทานอยากมีสวนรวมสรางความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใตหรือไม (คาเฉลี่ย 4.54) 6) เกิดทักษะ

ความสามารถในการเลนฟุตซอล (คาเฉลี่ย 4.54) 7) เกิดความรัก สามัคคี มีวินัยจากการเขารวม

กิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.51) 8) เกิดความประทับใจจากการเขารวมกิจกรรม (คาเฉลี่ย 4.46) 9) ทาน

อยากจะมีสวนรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคมกับสวนราชการหรือไม (คาเฉลี่ย 4.43)  10) เกิดความเขาใจ

ในหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอประเทศชาติ (คาเฉลี่ย 4.39) ตามลําดับ 

 ผลการศึกษารอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โครงการ

อบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ ในภาพรวม  พบวา 

รอยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการ
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กอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  โครงการอบรมเยาวชนนอก

ระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ซ่ึงมีท้ังหมด 22 ตัวชี้วัด ในภาพรวม  มี

ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไม

สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.71)  

 

2. สรุปผลการวิเคราะหอุปสรรคปญหาของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก 

 2.1 ผลการวิเคราะหอุปสรรคปญหาของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก 

โครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยย้ิม ความหวัง และกําลังใจ” 

 ผลการศึกษาพบวา  อุปสรรคปญหา ไดแก  เกมสไมเพียงพอตอผูมารวมงาน รางวัลใหญ 

และรางวัลเล็กยังไมเพียงพอตอผูมารวมงาน ขาดกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี  และขาดกิจกรรมของ

ทหารบนเวทีเก่ียวกับการแสดง เชน เชน รองเพลง เตน ฯ 

 2.2 ผลการวิเคราะหอุปสรรคปญหาของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก 

โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนส่ือ    

 ผลการศึกษาพบวา  อุปสรรคปญหา  ไดแก  อุปกรณการกีฬาท่ีพรอมตอการแขงขันยังไม

เพียงพอตอจํานวนเยาวชน  รูปแบบการแขงขัน ยังไมคอยมีมาตรฐาน เชน การตรงตามกําหนดเวลา

แขงขัน  การประชาสัมพันธยังไมครอบคลุมและท่ัวถึง  การจัดแบบนี้ใชเวลามากและเสียการเรียน  

ขาดการแขงขันกีฬาประเภทหญิง  และมีกีฬาเพียงชนิดเดียว ซ่ึงนอยเกินไป 

 

3. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะ แนวทางพัฒนาขยายผลการปฏิบัติงาน โครงการอบรมเยาวชน

นอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนส่ือ  อันนําไปสูวิธีการเสริมสราง
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ความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงานดานกิจการพล

เรือนของกองทัพบกในอนาคต 

 3.1 ขอเสนอแนะท่ีมีตอโครงการ Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ 

เพ่ือรอยย้ิม ความหวัง และกําลังใจ” 

 ผลการศึกษาพบวา  ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ Million Gifts Million Smiles 

“ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ”  ไดแก  ควรจัดใหมีเกมสรูปแบบตางๆใหมาก

ข้ึน  ควรจัดงานตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ  ควรจัดงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือจัดสรรรางวัลใหญนอยให

เพียงพอ  ควรจัดกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี  ควรจัดกิจกรรมของทหารบนเวทีเก่ียวกับการแสดง เชน 

เชน รองเพลง เตน ฯ  ประชาสัมพันธใหมีผูมารวมงานใหมากข้ึน  และดูแลความปลอดภัยใหเขมงวด 

 

 3.2 ขอเสนอแนะท่ีมีตอโครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี 

จชต. โดยใชกีฬาเปนส่ือ   

 ผลการศึกษาพบวา  ขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการอบรมเยาวชนนอกระบบ

การศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ  ไดแก  ควรจัดสรรอุปกรณการกีฬาใหเพียงพอ

ตอการแขงขันและจํานวนเยาวชนท่ีมารวมงานท้ังการแขงขันและการฝกซอม  พัฒนารูปแบบการ

แขงขันใหมีมาตรฐาน เชน กําหนดเวลาแขงขันใหแนนอนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด การตรงตอ

เวลา เปนตน  ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง  ควรมีการคัดเลือกนักกีฬาภายใน

จังหวัดกอนเพ่ือไมใหเสียเวลาเดินทางและการคัดเลือกนักกีฬา เพ่ือประหยัดเวลาและใหนักกีฬามีการ

เตรียมตัวตั้งแตเนิ่นๆ ควรเพ่ิมการแขงขันกีฬาประเภทหญิง เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียม 

เชน  วอลเลยบอล แบตมินตัน ปงปอง เปนตน  และควรจัดการแขงขันกีฬาหลายชนิด  เพ่ือให

เยาวชนในพ้ืนท่ีผูมีทักษะกีฬาดานอ่ืนๆ ไดเขามารวมในกิจกรรมของกองทัพบกดวย  ซ่ึงเยาวชนหลาย

คนตองการมาแขงขันในงานท่ีกองทัพบกนี้จัดข้ึน 

 

อภิปรายผล 
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 การวิจัยเรื่อง “การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก” ครั้งนี้ผูวิจัยขอ

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค ดังนี้  

 

1. อภิปรายผลการสํารวจความความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบ 

งานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก   

 

จากผลการวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ Million 

Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ท่ีพบวามีระดับความ

พึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.43) และ โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี 

จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ ท่ีพบวาระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.71)  นั้น  สะทอนใหเห็นวา การ

ปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของ

กองทัพบก มีประสิทธิภาพสูง แสดงถึงระบบการบริหารและการจัดการท่ีดีทําใหประชาชนและ

เยาวชนในพ้ืนท่ีเกิดทัศนคติท่ีดี  สอดคลองกับท่ี Shelly (1975)  ระบุไววา  ความพึงพอใจนั้นมักนิยม

กันในสองมิติคือ มิติแรกเปนความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) และมิติความพึง

พอใจในการรับบริการ (Service Satisfaction) ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาความพึงพอใจครั้งนี้เปนทัศนคติของ

บุคคลท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเกิดจากพ้ืนฐานการรับรู  คานิยมและประสบการณท่ีแตละบุคคลไดรับ 

ความรูสึกชอบ ความรูสึกท่ียินดีของประชาชนท่ีแสดงออกตอการจัดโครงการตางๆ ของกองทัพบก

อยางจริงใจ 

 

2. อภิปรายผลการศึกษาอุปสรรคของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงานกลุมงบงานการแกไขปญหา

การกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก   

 จากผลการวิเคราะหอุปสรรคปญหาของประชาชนท่ีมีตอการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก โครงการ 

Million Gifts Million Smiles “ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ” ท่ีพบวา 

อุปสรรคปญหา ไดแก  เกมสไมเพียงพอตอผูมารวมงาน รางวัลใหญ และรางวัลเล็กยังไมเพียงพอตอผู
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มารวมงาน ขาดกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี  และขาดกิจกรรมของทหารบนเวทีเก่ียวกับการแสดง เชน 

เชน รองเพลง เตน ฯ  เปนตน  หากพิจารณาใหดีแลวจะเห็นวาเปนอุปสรรคปญหาท่ีเก่ียวเนื่องกับ

งบประมาณในการจัดเพ่ือใหกิจกรรมตางๆ ในงานมีความสมบูรณ  ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน  สอดคลองกับหลักการสําคัญของการบริหารจัดการความม่ันคงชายแดน

ภายใตกระบวนทัศนความม่ันคงแบบองครวมหรือความม่ันคงแบบเบ็ดเสร็จ (Comprehensive 

security paradigm) (ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ, 2554) ท่ีระบุวา ตองมี

ความมุงหมาย (Objective) หรือจุดมุงหมายในการดําเนินการใดๆ ใหชัดเจนรวมกันระหวาง

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  ตองอาศัยความรวมมือกันจากหลายภาคสวน เพ่ือสามารถดําเนินการใหเกิดผล

สัมฤทธิ์ไดอยางเปนรูปธรรม  ท้ังนี้หากมีจุดมุงหมายท่ีจะสงเสริมโครงการดังกลาวอยางจริงจัง  

กองทัพบกควรยึดหลักการบูรณาการในหลายภาคสวนในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะเรื่องการสนับสนุน

งบประมาณเพ่ือการวางแผนในการปฏิบัติงานใหบรรลุภารกิจไปไดดวยดี และสามารถบรรลุความมุง

หมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางยั่งยืน 

สําหรับโครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปน

สื่อ ท่ีพบวา  อุปสรรคปญหา  ไดแก  อุปกรณการกีฬาท่ีพรอมตอการแขงขันยังไมเพียงพอตอจํานวน

เยาวชน  รูปแบบการแขงขัน ยังไมคอยมีมาตรฐาน เชน การตรงตามกําหนดเวลาแขงขัน  การ

ประชาสัมพันธยังไมครอบคลุมและท่ัวถึง  การจัดแบบนี้ใชเวลามากและเสียการเรียน  ขาดการ

แขงขันกีฬาประเภทหญิง  และมีกีฬาเพียงชนิดเดียว ซ่ึงนอยเกินไป นั้นหากพิจารณาใหดีแลวจะเห็น

ไดวายังคงเก่ียวเนื่องกับการจัดสรรงบประมาณลงมาในพ้ืนท่ีเชนเดียวกับโครงการแรก แตทวา

โครงการนี้มีความละเอียดออนในเรื่องของผูเขารวมโครงการมากกวา  เพราะเปนการจัดกีฬาเพ่ือ

ความสามัคคี อาจจะมีปจจัยหลายดานท่ีทําใหกองทัพบกตองวางแผนอยางรอบคอบ  เชน เยาวชน

ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม ท่ีตองเขามาแขงขันรวมกัน การวางแผนใหเยาวชนทุกศาสนาเขามามี

สวนรวมกันในกรแขงขันกีฬาอาจเปนเรื่องยากแตก็ใชวาจะไมสามารถทําได ซ่ึงการจัดงานครั้งนี้เริ่มมี

การผสมผสานเยาวชนทุกคนใหอยูทีมเดียวกันมากข้ึน  ซ่ึงนับเปนจุดเริ่มตนท่ีดีท่ีตองปฏิบัติตอไป  

ท้ังนี้ควรยึดหลักการมีสวนรวมเปนหลัก สอดคลองกับท่ี  วลัยเสถียร และคณะ (2543)  ระบุวา  การ

มีสวนรวมเปนท้ังหลักการและวิธีการในการทํางานของชุมชนชวยใหประชาชนไดเรียนรูดวยการ

กระทํา (Learning Doing) เปนการเสริมสรางประสบการณใหแกประชาชนไดรูจักคิดเปนทําเปน  
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นอกจากนี้ยังมีสวนชวยใหประชาชนมีความรูสึกเปนเจาของกิจกรรมนั้นๆ (Sense of Belonging) ทํา

ใหเกิดความรูสึกหวงแหนและบํารุงรักษางานท่ีเกิดจากความรวมมือของตนเองดวย  

 

3. ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะแนวทางพัฒนาขยายผลการปฏิบัติงาน อันนําไปสูวิธีการ

เสริมสรางความรูความเขาใจและการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน กลุม 

งบงานการแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก  

 จากผลการศึกษาพบขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ Million Gifts Million Smiles 

“ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยยิ้ม ความหวัง และกําลังใจ”  วาควรจัดใหมีเกมสรูปแบบตางๆใหมากข้ึน  

ควรจัดงานตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ  ควรจัดงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือจัดสรรรางวัลใหญนอยใหเพียงพอ  

ควรจัดกิจกรรมวาดภาพ ระบายสี  ควรจัดกิจกรรมของทหารบนเวทีเก่ียวกับการแสดง เชน เชน รอง

เพลง เตน ฯ  ประชาสัมพันธใหมีผูมารวมงานใหมากข้ึน  และดูแลความปลอดภัยใหเขมงวด นั้น 

กองทัพบกควรใหความสําคัญและตระหนักในความตองการและความคาดหวังของประชาชนและ

เยาวชนในครั้งนี้ เนื่องจากเปนความรูสึกท่ีละเอียดออนของคนในพ้ืนท่ีท่ีอยูในพ้ืนท่ีคอนขางเสี่ยงภัย  

ซ่ึงพวกเขาควรไดรับการดูแลเอาใจใสใหครอบคลุมรอบดาน ท้ังนี้เพ่ือเปนการเสริมสรางทัศนคติ  

ความเชื่อ  ความศรัทธาตอการปฏิบัติงานของทหารเพ่ิมมากข้ึน  สอดคลองกับแนวคิดของ  วิทยา 

นาควัชระ (2544) ท่ีระบุถึงการพัฒนาความเชื่อใหเกิดความเปนไปได โดยคิดวา การท่ีเราจะมีชีวิตท่ีดี

นั้น เราตองเปลี่ยนแปลงตัวเองบางอยางใหเหมาะสมข้ึน ดีข้ึน โดยการลดสิ่งท่ีไมดีในตัวออกไปเพ่ือให

สามารถอยูในสังคมไดดี สามารถแกไขปญหาอุปสรรคไดดีข้ึน   

 สําหรับโครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬา

เปนสื่อ  ท่ีพบขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับใน

พ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อ วา  ควรจัดสรรอุปกรณการกีฬาใหเพียงพอตอการแขงขันและจํานวน

เยาวชนท่ีมารวมงานท้ังการแขงขันและการฝกซอม  พัฒนารูปแบบการแขงขันใหมีมาตรฐาน เชน 

กําหนดเวลาแขงขันใหแนนอนและปฏิบัติตามอยางเครงครัด การตรงตอเวลา เปนตน  ควรจัดใหมีการ

ประชาสัมพันธท่ีครอบคลุมและท่ัวถึง  ควรมีการคัดเลือกนักกีฬาภายในจังหวัดกอนเพ่ือไมใหเสียเวลา

เดินทางและการคัดเลือกนักกีฬา เพ่ือประหยัดเวลาและใหนักกีฬามีการเตรียมตัวตั้งแตเนิ่นๆ ควรเพ่ิม
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การแขงขันกีฬาประเภทหญิง เพ่ือใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียม เชน  วอลเลยบอล แบตมินตัน 

ปงปอง เปนตน  และควรจัดการแขงขันกีฬาหลายชนิด  เพ่ือใหเยาวชนในพ้ืนท่ีผูมีทักษะกีฬาดาน

อ่ืนๆ ไดเขามารวมในกิจกรรมของกองทัพบกดวย  ซ่ึงเยาวชนหลายคนตองการมาแขงขันในงานท่ี

กองทัพบกนี้จัดข้ึน นั้น 

 หากพิจารณาใหดีแลวอาจกลาวไดวา  การจัดโครงการนี้เปนความพยายามรวมทุกศาสนา

ใหสามารถทํากิจกรรมรวมกันดวยความสามัคคี  เปนการจัดกิจกรรมแบบนี้เก่ียวของกับเรื่องของ

ความม่ันคง  สงผลตอความม่ันคงท่ีจะตามมาอยางยั่งยืนในอนาคต  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 

สุรินทร พิศสุวรรณ (2555) ท่ีระบุวาการจัดการความม่ันคงซ่ึงเปนขอขัดแยงระหวางชาติสมาชิกนั้นไม

สามารถแกปญหาโดยใชความรุนแรงหรือใชกําลังทหารได  จําเปนท่ีจะตองปรับกระบวนทัศนไปใน

แบบท่ีไมใชความรุนแรงดวยการมุงเนนแนวทางสันติวิธี  ซ่ึงประเด็นเหลานี้มีผลโดยตรงตอหนวยงาน

ความม่ันคง (Security sector) รวมถึงกองทัพท่ีจะตองมีการปรับกระบวนทัศนในการบริหารจัดการ

ความม่ันคงโดยเฉพาะตามแนวชายแดน ซ่ึงจําเปนจะตองรักษาความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือน

บานไวใหได  ในขณะเดียวกันก็จะตองรักษาบูรณภาพแหงดินแดนไวใหไดภายใตความหมายของการ

ดํารงไวซ่ึงรัฐชาติดวยเชนกัน ประเด็นเหลานี้นับวาเปนสิ่งทาทาย ตอการบริหารจัดการความม่ันคง

ชายแดนของกองทัพในอนาคตอยางมาก เปาหมายคือการอยูรวมกันอยางสันติสุข และสามารถแกไข

ปญหาและความขัดแยงโดยสันติวิธี 

ขอเสนอแนะ  

จากการวิจัยเรื่อง “การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงานการแกไข

ปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก” ครั้งนี้  ผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะดังนี้  

 

 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 

1. ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณและจัดโครงการท่ีเก่ียวของกับการสรางความ

สามัคคีในหมูคณะใหมากข้ึน จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนและครอบครัวในพ้ืนท่ี
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จังหวัดชายแดนภาคใตไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องวัฒนธรรม ท้ังในและนอกพ้ืนท่ี

ชายแดนภาคใต เพ่ือสรางความรวมมือระหวางกันและการยอมรับการอยูรวมกันอยางสันติ 

2. ภาครัฐควรคํานึงถึงความปลอดภัยของทหารผูปฏิบัติงานในโครงการตางๆ และ ประชาชน

ในพ้ืนท่ีชายแดน โดยกําหนดนโยบายการทํางานเชิงรุกและเชิงรับอยางสมดุล โดยเฉพาะเรื่องการ

สรางความรวมมือดานความม่ันคงกับประเทศเพ่ือนบาน การปลูกฝงใหประชาชนตามแนวชายแดนมี

จิตสํานึกรักแผนดิน การพัฒนาศักยภาพคนและชุมชนชายแดนใหเขมแข็งและสมดุล ท้ังนี้จะตองมีการ

กําหนดและดําเนินนโยบายสรางใหทุกภาคสวนมีความมุงหมายและบูรณาการจัดการรวมกัน  

3. ภาครัฐควรกําหนดนโยบายท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหโครงการตางๆลงสูชุมชนมากข้ึนและ

เปนโครงการตอเนื่อง ท่ีไมใชโครงการเฉพาะระยะสั้นๆ เพ่ือสรางแรงจูงใจใหเยาวชนมีจิตสํานึกรักบาน

เกิดและพัฒนาบานเกิดของตนเอง เพ่ือปญหาความไมสงบในรูปแบบตางๆในอนาคต 

4. ภาครัฐควรสนับสนุนบทบาทและการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม ควรเปดพ้ืนท่ีและ

สนับสนุนการดําเนินงานของภาคประชาสังคม รวมถึงการหนุนเสริมกันและกันกับหนวยงานภาครัฐใน

การทํางาน อีกท้ังควรใหองคกรภาคประชาสังคมมีสวนรวมในกระบวนการสรางสันติภาพมากข้ึน 

เนื่องจากองคกรภาคประชาสังคมสามารถท่ีจะเขาถึงประชาชนไดจริง 

5. ภาครัฐควรนอมนําแนวพระราชดํารัสขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ “เขาถึง 

เขาใจ และพัฒนา” เปนแนวทางการแกไขปญหาความไมสงบในพ้ืนท่ี และใหความสนใจกับพลังทาง

ศาสนาและวัฒนธรรม เพราะความเคารพและความเชื่อทาง ศาสนา เปนพลังท่ีสําคัญในการขับเคลื่อน

สังคมของ จชต. 

 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  

 

1. เนนการจัดโครงการท่ีเก่ียวของกับเยาวชนเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือน

บานบริเวณชายแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน สงเสริมใหมีความสัมพันธใกลชิดกันมากยิ่งข้ึน ใน

ระดับท่ีสามารถปองกันและแกไขปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ท่ีจะเกิดข้ึน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ  

2. เนนการพัฒนาการประชาสัมพันธและดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  สรางขาวสาร

ความเขาใจซ่ึงกันและกัน  ใชแนวทางสันติวิธี  และดึงคนในพ้ืนท่ีท่ีเขามามีสวนรวมเพ่ือสรางความ
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ไวใจซ่ึงกัน เนนการสรางความม่ันใจตอความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ี ดวย 

การสรางความเขาใจและชี้ใหเห็นวาผูกอความไมสงบเปนผูไมหวังดีตอประเทศชาติและประชาชน  

3. เนนการจัดโครงการกีฬาใหหลากหลายตอบโจทยเยาวชนท้ังชายและหญิง เพ่ือแสดงถึง

ความเทาเทียมและความเสมอภาค อยูบนพ้ืนฐานของผสมผสานวัฒนธรรมทุกศาสนาในพ้ืนท่ีให

กลมกลืนกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึงจะชวยลดปญหาวามไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

(จชต.) ไดในอนาคต 

4. พัฒนาบุคลากรในพ้ืนท่ี จชต. ใหมีความรูความสามารถแกปญหาในพ้ืนท่ีใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน และใหมีอุดมการณในการปฏิบัติงานอยู ตลอดเวลา  

5. พัฒนายุทโธปกรณ โดยนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิดความ

รวดเร็วและสามารถ ตอบสนองตอการปฏิบัติงานเชิงรุกในพ้ืนท่ี จชต. ใหมากข้ึน 

 

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ  

 

1. ควรมีการวิจัยเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีชายแดนท่ัวประเทศ และโครงการอ่ืนๆ ของกองทัพบก ท่ียัง

เหลืออยูอีกเปนจํานวนมาก เพ่ือประโยชนตอการเสริมสรางศักยภาพในการดําเนินโครงการ ให

เขมแข็งและกาวหนามากข้ึนอยางเปนรูปธรรม 

2. ควรเก็บขอมูลเชิงปริมาณและเชิงปริมาณเปนระยะและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ีอยูในความ

รับผิดชอบของ จชต.  ท้ังนี้เพ่ือเปนการประเมินความกาวหนาและความสําเร็จของโครงการอยาง

ตอเนื่อง 

3. ควรนําระบบการทําวิจัยและประเมินผลมาใชใหมีความชัดเจน มีตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม มี 

การเก็บขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือนําไปสูการตัดสินใจในการปรับปรุงการดําเนินงาน

โครงการตอไป เพราะการประเมินผลโครงการเปนข้ันตอนท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานใน

โครงการ หากจะใหสัมฤทธิ์ผลโดยสมบูรณและควรมีหนวยงานประเมินผลท่ีเปนรูปธรรมแยกตางหาก

จากการประเมินผลของผูบริหารหรือผูปฏิบัติ เพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงแผนงานใหสมบูรณยิ่งข้ึน 



รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ                  บรรณานุกรม  
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การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงานกลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.)  

ของกองทัพบก   

 

                          

 

 

 

 

 



รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ                      ภาคผนวก  

“การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”                          
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แบบสอบถาม  

โครงการ Million Gifts Million Smiles“ของขวัญจากใจ เพ่ือรอยย้ิม ความหวัง และกําลังใจ” 

 

คําช้ีแจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ  □ ชาย  □ หญิง 

2. อายุ  □ ต่ํากวา 15 ป □ 16- 20 ป □ สูงกวา 20 ปข้ึนไป 

3. สถานะ  □ เด็ก / นักเรียน  □ ผูปกครอง □ อ่ืนๆ (ระบุ)............... 

ตอนท่ี 2  

1. ทานรับทราบขาวสารการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติของ กองทัพบก ประจําป 2561 จาก

ชองทางใด 

□ สื่อโทรทัศน  □ สื่ออิเล็กทรอนิกส (เวปไซค) □ จากโรงเรียน 



รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ                      ภาคผนวก  

“การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”                          
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□ สื่อวิทยุกระจายเสียง □ จากเพ่ือนบาน  □ อ่ืนๆ (ระบุ) ……… 

2. ทานเคยเขารวมในกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติของ กองทัพบก มากอนหรือไม 

□ เคย  □ ไมเคย   

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจในการจัดงานวันเด็กแหงชาติของกองทัพบก ประจําป 2561 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

นอย

ท่ีสุด 

1 

นอย 

 

2 

ปาน

กลาง 

3 

มาก 

 

4 

มาก

ท่ีสุด 

5 

ดานการประชาสัมพันธ       

1. การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความเหมาะสม      

2. การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมนาสนใจ      

3. การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความท่ัวถึง      

ดานสถานท่ีและการอํานวยการ      

4. สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความสะดวกตอการเดินทางมารวม      

5. สถานท่ีจัดมีความเหมาะสมตอกิจกรรมตางๆ ภายในงาน      

6. การจัดเต็นทนิทรรศการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม      

7. การอํานวยความสะดวกตางๆ มีความเหมาะสม      

8. มีเจาหนาท่ีทหารอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม      

 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

นอย

ท่ีสุด 

1 

นอย 

 

2 

ปาน

กลาง 

3 

มาก 

 

4 

มาก

ท่ีสุด 

5 

ดานการบริการและการจัดกิจกรรม      

9. การจัดนิทรรศการมีความเหมาะสมและนาสนใจ      



รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ                      ภาคผนวก  

“การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”                          
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ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 กิจกรรมหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีตองการใหกองทัพบกจัดเพ่ิมเติม 

10. กิจกรรม/เกมสท่ีจัดมีความเหมาะสมและนาสนใจ      

11. อาวุธยุทโธปกรณท่ีนํามาแสดงมีความนาสนใจ      

12. ของขวัญท่ีแจกมีความพอเพียงกับผูเขารวมกิจกรรม      

13. อาหาร/เครื่องดื่ม ท่ีแจกมีความเหมาะสมและพอเพียง      

14. เจาหนาท่ีทหารใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีท่ีดี      

ดานผลลัพธ      

15. ไดรับความรูท่ีเปนประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม      

16. ไดรับความสนุกสนานจากการเขารวมกิจกรรม      

17. มีความประทับใจจากการเขารวมกิจกรรม      

18. มีความเขาใจในภารกิจของกองทัพบก      

19. เกิดความหวัง ความเชื่อม่ันตอกองทัพบก ในการปองกัน 

     ประเทศ 
     

20. เกิดความหวัง ความเชื่อม่ันตอกองทัพบก ดานชวยเหลือ 

     ประชาชน 
     

21. อยากมีสวนรวมในการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมกับกองทัพบก      

22. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดกิจกรรมวันเด็ก 

     แหงชาติของกองทัพบก 
     



รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ                      ภาคผนวก  

“การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”                          
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......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม 

ฝายกิจการพลเรือน ศูนยปฏิบัติการกองทัพบก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ                      ภาคผนวก  

“การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”                          
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แบบสอบถาม  

โครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. 

โดยใชกีฬาเปนส่ือของ กองทัพบก ประจําป 2561 

 

คําช้ีแจง โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของทาน 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. เพศ  □ ชาย  □ หญิง 

2. อายุ  □ ต่ํากวา 15 ป □ 16- 20 ป □ สูงกวา 20 ปข้ึนไป 

3. สถานะ  □ เด็ก / นักเรียน  □ ผูปกครอง □ อ่ืนๆ (ระบุ)......................... 

ตอนท่ี 2  

1. ทานรับทราบขาวสารการจัดกิจกรรมเนื่องโครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับ

ในพ้ืนท่ี จชต. จากชองทางใด 

□ สื่อโทรทัศน            □ สื่ออิเล็กทรอนิกส (เวปไซค) □ จากโรงเรียน 
□ สื่อวิทยุกระจายเสียง   □ จากเพ่ือนบาน □ อ่ืนๆ (ระบุ) ……………… 

2. ทานเคยรวมในโครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาคบังคับในพ้ืนท่ี จชต. มากอนหรือไม 

□ เคย  □ ไมเคย 
ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนนอกระบบการศึกษาภาค

บังคับในพ้ืนท่ี จชต. โดยใชกีฬาเปนสื่อของ กองทัพบก ประจําป 2561 

 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

นอย

ท่ีสุด 

1 

นอย 

 

2 

ปาน

กลาง 

3 

มาก 

 

4 

มาก

ท่ีสุด 

5 

ดานการประชาสัมพันธ       

1. การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความเหมาะสม      



รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ                      ภาคผนวก  

“การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”                          
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2. การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมนาสนใจ      

3. การประชาสัมพันธเชิญชวนรวมกิจกรรมมีความท่ัวถึง      

ดานสถานท่ีและการอํานวยการ      

4. สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความสะดวกตอการเดินทางมารวม      

5. สถานท่ีจัดมีความเหมาะสมตอกิจกรรมตางๆ ภายในงาน      

6. การจัดเต็นทนิทรรศการ/กิจกรรมมีความเหมาะสม      

 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ 

นอย

ท่ีสุด 

1 

นอย 

 

2 

ปาน

กลาง 

3 

มาก 

 

4 

มาก

ท่ีสุด 

5 

7. การอํานวยความสะดวกตางๆ มีความเหมาะสม      

8. มีเจาหนาท่ีทหารอํานวยความสะดวกอยางเหมาะสม      

ดานการบริการและการจัดกิจกรรม      

9. การจัดนิทรรศการมีความเหมาะสมและนาสนใจ      

10. กิจกรรมการแขงขันท่ีจัดมีความเหมาะสมและนาสนใจ      

11. อาหาร/เครื่องดื่ม มีความเหมาะสมและพอเพียง      

12. เจาหนาท่ีใหบริการดวยอัธยาศัยท่ีดี      

ดานผลลัพธ      

13. การเขารวมกิจกรรมทําใหสุขภาพแข็งแรง      

14. ไดรับความสนุกสนานจากการเขารวมกิจกรรม      

15. เกิดความประทับใจจากการเขารวมกิจกรรม      

16. เกิดความรัก สามัคคี มีวินัยจากการเขารวมกิจกรรม      

17. เกิดความเขาใจในหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอประเทศชาติ      

18. เกิดทักษะความสามารถในการเลนฟุตซอล      



รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ                      ภาคผนวก  

“การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”                          
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19. เกิดการมีสวนรวมระหวางเยาวชนกับสวนราชการ      

20. ทานอยากจะมีสวนรวมทํากิจกรรมเพ่ือสังคมกับ 

     สวนราชการหรือไม 
     

21. ทานอยากมีสวนรวมสรางความสงบสุขในจังหวัดชายแดน 

      ภาคใตหรือไม 
     

22. ความพึงพอใจในภาพรวมตอการจัดกิจกรรม      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 กิจกรรมหรือรูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีตองการใหจัดเพ่ิมเติม 

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

. 

ขอขอบคุณในความรวมมือตอบแบบสอบถาม 

ฝายกิจการพลเรือน ศูนยปฏิบัติการกองทัพบก 

 

 

 

 

 

 

 



รางรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ                      ภาคผนวก  

“การสํารวจติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงาน กลุมงบงาน 

การแกไขปญหาการกอความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) ของกองทัพบก”                          
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