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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค จุดแข็งจุดอ่อน และข้อเสนอแนะ การ
ดำาเนินงานของแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำาปี 2555 กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาค
รัฐ ผู้นำาประชาชนและประชาชน ในจังหวัดนราธิวาส จำานวน 733 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้จัดทำา
แผนงานจำานวน 8 คน กลุ่มผู้นำาประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ผู้นำาท้องถิ่น ผู้นำาท้องที่ ผู้นำาศาสนา ผู้นำาชุมชนและผู้นำากลุ่ม/ องค์กร
ในชุมชน จำานวน 20 คนกลุ่มประชาชน ได้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมโดยตรงและผู้ไม่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่จังหวัด
นราธิวาส 566 คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสัมภาษณ์
ผลการวิจัยพบว่า แผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำาปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย 9 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยรวม ด้านเจ้าหน้าที่เห็นด้วย อยู่ในระดับ มาก ( =3.52, S.D.= 0.65) ส่วนประชาชน เห็นด้วย อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.10, S.D.= 0.94) ส่วนความคิดเห็นรายด้าน พบว่า 1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ภาครัฐยังไม่ให้ความสำาคัญต่อภาค
ประชาชนมากนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาชนมีความคิดเห็นว่าชุมชนใน
พื้นที่บางชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนมีพื้นที่ในการแสวงหาทางออกยังไม่เพียงพอมากเท่าที่ควร หน่วย
งานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรที่เปิดใจในการสร้างพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่ 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 หน่วยงานรัฐและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำาคัญของการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากการก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ประชาชนบางพื้นที่ยังถูกลิดรอนสิทธิด้วยกฎอัยการศึก แต่ประชาชนในพื้นที่บางส่วน
เข้าใจในสิ่งที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ประชาชนในพื้นที่ มองว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำาให้
เศรษฐกิจในพื้นที่ย่ำาแย่ 7) ยุทธศาสตร์ที่ 7การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตยังไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่ยังมีคุณภาพ
ชีวิตที่ค่อนข้างต่ำา 8 ) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าถึงประชากรเท่าที่ควรและไม่ทั่วถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
4
อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
5
อาจารย์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
6
อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ประชาชนในพื้นที่บางส่วนมองว่ายังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่ ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การสื่อสารเป็นอุปสรรคในการร่วมมือประชาคมอาเซียน
คำาสำาคัญ : แผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่าย ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้

Abstract

This research aimed to study the result of working, problems, strengths, weaknesses and suggestions. The populations of the study were 733 people and they were divided into two groups, they
were from government officer community leaders and population of Narathiwas province. They were
included 8 administrators and officers who worked on the working plan. The community group leaders
were 20 included local leaders, religious leaders, community leaders and group leaders/organizations.
566 populations of the study were from population of Narathiwat including participants, direct and indirect activity conducted. The data were collected by using questionnaires and interview.
The results showed that generally of an action plan for developing southern border provinces
that were conducted within the nine strategic aspects. The official groups were showing their result in
a high level with ( =3.52, S.D.= 0.65) and for populations showed with the moderate level ( =3.10,
S.D.= 0.94). When they were taken into consideration of nine aspects, strategy 1 was found that
government did not take much aware of people to take part for solving the problems in the area. Strategy 2 was found that people think that some communities were strong enough. Strategy 3 showed that
people in the area has less area, the government or the concerned office should distribute more area
for the local people. Strategy 4 Government office and the officers concerned were very much aware of
education culture and arts which can be of prove building the universities in the area. Strategy 5 people are deprived of their rights by martial law. Strategy 6 people viewed that the unrest violence in the
south has caused the worst down of local economy. Strategy 7 the development of society and quality of life were not good enough. Strategy 8 the communication gap between government offices and
officers concerned were not reachable and were not widely. Strategy 9 some people were not ready and
they lacked of understanding the ASEAN community and communication is one of the problems of
working together in the ASEAN community.
Keywords: action plan for development of the Southern Border Provinces, Network, Southern Border
Provinces Administrative Center.

55

บทนำา

สืบเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลจากศูนย์กลางการบริหารราชการส่วนกลาง มีสภาพทั้งทางด้านสังคม
ศาสนาและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ภาพลักษณ์ของพื้นที่ที่มีความไม่สงบ สภาพปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน ซับซ้อน
ทั้งในด้านสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง โดยเฉพาะความไม่เข้าใจกันและหวาดระแวงในความสัมพันธ์
ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ส่งผลให้รัฐบาลทุกยุคสมัยได้กำาหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นการเฉพาะในลักษณะพื้นที่พิเศษ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2521 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบายฉบับแรกที่ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาทุกด้าน
มุ่งให้เกิดการประสานงานระหว่างส่วนราชการที่ดำาเนินการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีวัตถุประสงค์
สำาคัญ เพื่อการเสริมสร้างความสงบสุขในพื้นที่และสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศมุสลิม นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยว
กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ฉบับนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2524
ในการแปลงนโยบายลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2523 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับปรุงระบบ
การบริหารงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพข้าราชการและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สภาความ
มั่นคงแห่งชาติได้เสนอแนะและพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้มีคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรี ที่
8/2524 ลงวันที่ 20 มกราคม 2524 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กำาหนดขอบเขตและ
อำานาจหน้าที่ของศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) และ กองบัญชาการผสมพลเรือนตำารวจทหารที่ 43
(พตท. 43) โดยให้กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ สนับสนุนการดำาเนินงาน
ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้กำาหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 โดยมียุทธศาสตร์หลัก คือ การน้อมนำายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และหลักรัฐประศาสโนบายของรัชกาลที่ 6 ซึ่งวางไว้สำาหรับปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย 9 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ดว้ ยกัน คือ 1.การพัฒนาการบริหารด้วยการมีสว่ นร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ, 2.การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข, 3.การสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง
โดยสันติวิธี, 4.การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, 5.การเพิ่มประสิทธิภาพก
ารคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองและส่งเสริม สิทธิมนุษยชน, 6.การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน, 7.การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต
การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อยโอกาส, 8.การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน, 9.การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม ศอ.บต.
จึงร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ซึ่งมีความพร้อมและยินดีเข้าร่วม
ทำางานร่วมกันเป็น “เครือข่ายทางวิชาการ” เพื่อทำาหน้าที่ขับเคลื่อนและพัฒนางานวิชาการในพื้นที่ร่วมกัน เช่น การศึกษาวิจัย
ติดตามและประเมินผล การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำาไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพการทำางานของ
ศอ.บต.ส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายอื่นๆ ต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาผลการดำาเนินงานของแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำาปีงบประมาณ 2555
2. ศึกษาปัญหา อุปสรรคของการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำาปีงบประมาณ 2555
3. ศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากร คือ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ผู้นำาประชาชนและประชาชน ในจังหวัดนราธิวาส
กลุม่ ตัวอย่าง คือ เจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐ ผูน้ าำ ประชาชนและประชาชน ในจังหวัดนราธิวาส จำานวนทัง้ หมด 733 คน
ซึ่งประกอบด้วย
1. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้จัดทำาแผนงาน กำากับ ดูแลแผนงานและโครงการ จำานวน 8 คน
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้นำาแผนงาน/ โครงการไปปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย จำานวน 139 คน
3. กลุ่มผู้นำาประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ ผู้นำาท้องถิ่น ผู้นำาท้องที่ ผู้นำาศาสนา ผู้นำาชุมชนและผู้นำากลุ่ม/ องค์กรในชุมชน
จำานวน 20 คน
4. กลุม่ ประชาชน ได้แก่ผเู้ ข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรมโดยตรงและผูไ้ ม่เข้าร่วมโครงการ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนราธิวาส 566 คน
ระยะเวลาในการดำาเนินงานเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครือ่ งมือในการประเมินแผนปฏิบตั กิ ารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัด
นราธิวาส ประกอบด้วย วิธกี ารเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม และวิธกี ารเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสนทนากลุม่
โดยมีเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการประเมินทัง้ หมด 8 ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ แบบสอบถาม จำานวน 2 ชุด แบบสัมภาษณ์จาำ นวน 4 ชุด
และแบบสนทนากลุ่ม 2 ชุด
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกที่ร่วมประเมินผล จำานวน 3 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน ศอ.บต.จำานวน 1 คน นำาเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try – Out) เพื่อทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผลการ
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นมีผลดังนี้ โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟ่าครอนบาค แบบสอบถามชุดที่ 1 ส่วนที่ 1 เท่ากับ .976 ส่วนที่ 2
เท่ากับ .904 ส่วนที่ 3 เท่ากับ .970 แบบสอบถามชุดที่ 2 ส่วนที่ 1 เท่ากับ .991 ส่วนที่ 2 เท่ากับ .989 และส่วนที่ 3 เท่ากับ.968
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การดำาเนินการวิจัยหรือประเมินผลตามแผนงานที่กำาหนดร่วมกัน โดยให้แต่ละสถาบันการศึกษาแยกกันดำาเนินงาน
ในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจัย วิธีการและเครื่องมือวิจัยที่ผ่านการร่วมคิด ร่วมทำาด้วยกันแล้วไปดำาเนิน
งาน โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลของจังหวัดนราธิวาส มีการดำาเนินการดังนี้
1. ทีมประเมินฯ จัดทำาคู่มือการเก็บข้อมูล เพื่อจัดอบรมการเก็บข้อมูลให้กับผู้เก็บข้อมูล
2. อบรมการเก็บข้อมูลให้กับผู้เก็บข้อมูล และแจกเครื่องมือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ รวมทั้งแนะนำากลุ่ม
ตัวอย่างที่จะต้องจัดเก็บข้อมูล
3. ทีมประเมินฯ ติดตามความคืบหน้าในการเก็บข้อมูลและสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บข้อมูล
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4. ทีมประเมินฯ นัดผู้เก็บข้อมูล เพื่อขอรับข้อมูล รวมทั้งตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูล รวมทั้ง
ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้นำาประชาชน และประชาชน)
5. ทีมประเมินฯ จัดทำาคู่มือการสนทนากลุ่มให้กับผู้เก็บข้อมูล เพื่อทำาความเข้าเกี่ยวกับกระบวนการสนทนากลุ่มและ
ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหารายละเอียดของประเด็นการสนทน
6. ดำาเนินการสนทนากลุ่มตามเวลา สถานที่ได้รับมอบหมาย
การวิเคราะห์ข้อมูล
คณะทำางานได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลจากเอกสาร แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และการสนทนา
กลุ่ม แล้วทำาการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้คา่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัด
นราธิวาส
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ทำาการวิเคราะห์ตามประเด็นแต่ละยุทธศาสตร์ จัดหมวดหมู่ เชื่อมโยงข้อมูลที่ได้ วิเคราะห์ส่วน
ประกอบ และสรุปผลโดยอาศัยความสอดคล้องและความเป็นเหตุเป็นผล (ชุด3-8) วิเคราะห์จากเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) ตามประเด็นและสรุปเชิงอุปนัย
ผลการวิจัย
ผลการประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำาปีงบประมาณ 2555 ได้ แบ่งการนำาเสนอ
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นผลการศึกษาข้อมูลในเชิงปริมาณของภาคเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาชน และส่วนที่ 2
เป็นผลการศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพของภาคเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นผลการศึกษาข้อมูลในเชิงปริมาณของภาคเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาชน
1) เจ้าหน้าที่ จากจำานวนผูต้ อบแบบสอบถาม 80 คน ผูต้ อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (55%) ส่วนใหญ่มอี ายุระหว่าง
30 - 39 ปี (37.5%) นับถือศาสนาพุทธ (75%) ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี (67.5%) มีภูมิลำาเนาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส
(70%) มีตำาแหน่งหน้าที่เป็น หัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย (48.7%) และประสบการณ์ในการทำางานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
มากกว่า10ปี (45%)
ยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข มีค่า
เฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ใน
ขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อยโอกาส มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด
เมื่อพิจารณาด้านส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี เป็นยุทธศาสตร์ ที่มีความแตกต่างกันมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริม
สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการ
ของประชาชน ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีความพึงพอใจสอดคล้องกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลสรุปของ 9 ยุทธศาสตร์ (เจ้าหน้าที่)
ยุทธศาสตร์ 1-9
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหา
พื้นที่พิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้าง
สันติสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน
การอำานวยความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมนำาหลักศาสนาหรือ
ยุติธรรมชุมชน ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระ
ทบจากเหตุการณ์รุนแรง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อย
โอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ภาพรวมความคิดเห็นยุทธศาสตร์ทั้ง 9

3.57

S.D.
0.66

ระดับ
มาก

3.65

0.61

มาก

3.49

0.71

มาก

3.60

0.64

มาก

3.49

0.63

มาก

3.39

0.68

ปานกลาง

3.37

0.67

ปานกลาง

3.54
3.54

0.61
0.65

มาก
มาก

3.52

0.65

มาก

2) ประชาชน จากจำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 320 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย (64.1%) อาศัยอยู่ในอำาเภอ
รือเสาะ (10%) ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (87.5%) ประกอบอาชีพรับจ้าง (25%) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 5,00010,000 บาทต่อเดือน (39.4%)
ยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ในขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริม
สร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการ
ของประชาชน มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด
เมื่อพิจารณาด้านส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จะเห็นว่า ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและ
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นยุทธศาสตร์ ที่มีความแตกต่างกันมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ส่วนยุทธศาสตร์ที่มีความพึงพอใจ
สอดคล้องกันหรือใกล้เคียงกันมากที่สุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลสรุปของ 9 ยุทธศาสตร์ (ประชาชน)
ยุทธศาสตร์ 1-9
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหา
พื้นที่พิเศษ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้าง
สันติสุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหาทางออกจากความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน
การอำานวยความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมนำาหลักศาสนาหรือ
ยุติธรรมชุมชน ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระ
ทบจากเหตุการณ์รุนแรง
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
เศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของ
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อย
โอกาส
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ภาพรวมความคิดเห็นยุทธศาสตร์ทั้ง 9

3.09

S.D.
0.94

ระดับ
ปานกลาง

3.11

0.95

ปานกลาง

3.09

0.95

ปานกลาง

3.39

0.91

ปานกลาง

3.15

0.94

ปานกลาง

2.94

0.95

ปานกลาง

2.99

0.95

ปานกลาง

3.19
2.99

0.84
1.00

ปานกลาง
ปานกลาง

3.10

0.94

ปานกลาง

ส่วนที่ 2 เป็นผลการศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพของภาคเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผลการศึกษาข้อมูลในเชิงคุณภาพของภาคเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีรายละเอียดผลการวิจัยคือ การจัดทำาแผนปฏิบัติการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า การจัดทำาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ดำาเนินการตามหลักการและ
กระบวนการ การจัดทำาแผนงานเกือบทุกขั้นตอนโดยนำานโยบายของรัฐบาล วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ของ ศอ.บต./จังหวัดมาเป็น
หลักคิดหรือกรอบในการวางแผนงาน มีการประชุมร่วมกันในระดับจังหวัด และใช้ข้อมูลของหน่วยงาน การมีส่วนร่วมจากภาค
รัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการจัดทำาแผนงานและโครงการ
แต่ปัญหาที่พบในการจัดทำาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่ผ่านมา ไม่เฉพาะการจัดทำาแผนงานในปี พ.ศ. 2555
เท่านั้น คือ การเตรียมการเกี่ยวกับข้อมูล การระดมความคิดเห็นในที่ประชุมจัดทำาแผนงาน/โครงการมีระยะเวลาสั้น หรือ
กระชั้นมากไป ทำาให้หน่วยงานต้องเร่งรีบดำาเนินการ ทำาให้ไม่ได้ข้อมูลที่เป็นจริง หรือครอบคลุม การมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆ
ก็ไม่ได้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และไม่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ทำาให้แผนงาน/โครงการที่นำาไปปฏิบัติไม่ตอบสนองตาม
ความต้องการที่แท้จริง หรือมีประสิทธิภาพพอ
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และพบว่าส่วนใหญ่การประเมินผลความสำาเร็จแผนงาน/โครงการ มักใช้ข้อมูลเชิงปริมาณเบื้องต้น โดยพิจารณาจาก
แผนงาน/โครงการสามารถดำาเนินการได้หรือไม่ ใช้งบประมาณไปเท่าใด มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกี่คน แต่ไม่ได้ประเมินความ
สำาเร็จในเชิงคุณภาพและผลลัพธ์ว่ากลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ คุ้มค่า ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร อย่างไรก็ตามใน
ส่วนของการประเมินผลแผนงาน/โครงการนี้ พบว่า มีบางหน่วยงานสามารถประเมินผลโดยใช้การประเมินจากตัวชี้วัดความ
สำาเร็จ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อภิปรายผล
การประเมินผลแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำาปีงบประมาณ 2555 ได้อภิปรายผลออกเป็น 2
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการอภิปรายผลการจัดทำาแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนที่ 2 เป็นการอภิปรายผลการ
ดำาเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดการอภิปรายผลดังนี้
1. การจัดทำาแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
การจัดทำาแผนงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่ดำาเนินการ ตามหลัก ตามกระบวนการขั้นตอนการดำาเนิน
งานเกือบทุกขั้นตอน โดยนำาเอานโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์ของศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้/จังหวัด มาเป็นกรอบ
ในการวางแผนในการจัดทำา
ปัญหาที่พบในการจัดทำาแผนงาน/โครงการ คือ การขาดความพร้อมด้านข้อมูล การระดมความคิดในการจัดทำาแผน
งาน/โครงการมีระยะเวลาที่สั้นหรือกระชั้นเกินไป ทำาให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งรีบในการดำาเนินการ ขาดข้อมูลที่ครบด้าน
หรือครอบคลุมมากพอการในการจัดทำาแผนงาน/โครงการ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนมีน้อยหรือแทบไม่มีเลย ทำาให้แผน
งาน/โครงการที่นำาไปปฏิบัติไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ตามที่ต้องการอย่างแท้จริง แผนงาน/
โครงการที่ที่นำาไปปฏิบัติ ขาดการต่อเนื่องของโครงการ ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพอ
2. ผลการดำาเนินงานของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2.1 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ของศูนย์อำานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนใต้ ทั้ง 9 ยุทธศาสตร์ ในภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมียุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์เดียวที่มี
ผลในภาพรวมอยู่ในขั้นมาก ส่วนความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ กิจกรรมยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 และ 7 อยู่ในระดับ ปานกลาง
2.2 ความคุ้มค่า ประโยชน์และความต้องการของประชาชน พบว่า กิจกรรม/โครงการส่วนใหญ่ไม่มีความ
คุ้มค่า ไม่มีประโยชน์และไม่ตรงต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ กิจกรรม/โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ขาดความ
ต่อเนื่อง เป็นโครงการระยะสั้น ทำาแล้วจบไป และที่สำาคัญกิจกรรม/โครงการส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าถึงประชาชนในพื้นที่อย่างทั่ว
ถึง ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม/โครงการเฉพาะกลุ่ม ยกเว้นกิจกรรม/โครงการที่ได้ผล มีประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ เพราะ
มีชุมชนที่เข้มแข็ง มีคณะกรรมการคอยดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลจากผู้นำาชุมชน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
อย่างเช่นโครงการสร้างลานมัสยิดและลานกีฬา โครงการพนม ส่วนกิจกรรม/โครงการที่มองว่าไม่คุ้มค่า ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน
2.3 การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน ของกิจกรรม/โครงการ พบว่า
จุดแข็งของกิจกรรม/โครงการ ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรม ได้แสดงความคิดเห็น แสดง
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
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จุดอ่อนของกิจกรรม/โครงการ ประชาชนไม่มอี าำ นาจในการตัดสินใจอำานาจการตัดสินใจขึน้ อยูก่ บั ผูน้ าำ ชุมชน
และพวกพ้องของผูน้ าำ ผู้มีอำานาจ และที่สำาคัญประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในตัวกิจกรรม/โครงการ ทำาให้ตัวกิจกรรม/
โครงการ ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร ขาดความต่อเนื่อง งบประมาณไม่เพียงพอ
โอกาสของกิจกรรม/โครงการ ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้ในการทำากิจกรรม/โครงการ
เป็นการสร้างความร่วมมือความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีของภาครัฐต่อประชาชนในพื้นที่
อุปสรรคของกิจกรรม/โครงการ เจ้าหน้าที่ขาดการดูแลกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง ไม่มีความ
สม่ำาเสมอ กิจกรรม/โครงการบางตัวเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่ม ประชาชนบางส่วนในพื้นที่ไม่มีเวลาให้กับส่วนรวมในการ
ทำากิจกรรม/โครงการ
2.4 การกำาหนด คัดเลือก กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
2.4.1 กลุ่มเป้าหมายบางส่วนมาจากพรรคพวกหรือเครือกลุ่มญาติของผู้นำาชุมชน ผู้ที่มีอำานาจ
ในพื้นที่ ทำาให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ ไม่ได้รับผลประโยชน์ การกระจายยังไปไม่ทั่วถึง
ประชาชนในชุมชน ทำาให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม ขาดความเสมอภาค เกิดการแตกแยกในชุมชน
2.4.2 กิจกรรม/โครงการบางอย่าง กำาหนดกลุ่มเป้าหมายให้เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มนักเรียน
ทุน กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ฯลฯ กลุ่มเหล่านี้ถูกกำาหนดโดย หน่วยงานภาครัฐ
เป็นการเจาะจงกลุ่มเป้าหมายซึ่งกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึง
2.4.3 กิจกรรม/โครงการบางอย่างมุ่งให้กับคนยากจน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แต่กิจกรรม/
โครงการไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร เพราะคนเหล่านี้เกิดความเคยตัว ที่คอยให้คนอื่นช่วยเหลืออยู่ตลอด ขาดความรู้
ความเข้าใจในตัวกิจกรรม/โครงการ ขาดความรับผิดชอบในการดำาเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ เช่น ได้รับอุปกรณ์หรือ
สัตว์เลี้ยง มักจะนำาไปขายต่อให้กับผู้อื่น ได้เงินในการช่วยเหลือแต่กลับเอาไปใช้ผิดจุดประสงค์
ในส่วนนี้มีข้อเสนอนะ ให้ทางผู้นำาชุมชน ตัวแทนประชาชนในพื้นที่ที่มีผลได้ผลเสียต่อ
กิจกรรม/โครงการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำาศาสนา เข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
2.5 สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ พบว่า ส่วนใหญ่ในพื้นที่ เหตุการณ์จากการก่อความไม่สงบลดลง
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงมาก ประชาชนในพื้นที่ยังมีความหวาดกลัว ระแวงกันอยู่ คนที่เป็นเหยื่อของเหตุการณ์
ความรุนแรงส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทหาร ตำารวจ ครู) และประชาชนผู้บริสุทธิ์ เป้าหมายของผู้ก่อเหตุมักเป็นบุคคล
ที่ถูกเลือกมาก่อน รวมทั้งสถานที่ก่อเหตุมีการวางแผนเป็นอย่างดี คนกระทำาหรือผู้ก่อเหตุส่วนใหญ่มักเป็นคนนอกพื้นที่ ส่วน
น้อยเป็นคนในพื้นที่ที่เป็นแนวร่วม ดังนั้น ในความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มเป้าหมายที่ร่วม
ศึกษา มองว่าผลของกิจกรรม/โครงการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรุนแรง เพราะพื้นที่ที่กิจกรรม/โครงการประสบ
ผลสำาเร็จก็ยังมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอยู่
2.6 สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ พบว่า ในพื้นที่มีการระบาดของยาเสพติดอย่างมากในเกือบทุกพื้นที่
ของจังหวัดชายแดนใต้ ชนิดของยาเสพติดที่พบ ได้แก่ ยาบ้า ยาแก้ไอ กระท่อม กัญชาและยาไอซ์ ผู้เสพส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้
แรงงาน เยาวชนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนและร่ำารวย ผลของการระบาดของยาเสพติด ทำาให้เกิดปัญหา การลักขโมยตาม
บ้านเรือน การขโมยขี้ยาง
จากการสนทนากลุ่ม/สัมภาษณ์ ให้ความเห็นว่า การที่ยาเสพติดระบาดเกิดจาก การหย่อนยานของภาครัฐ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขาดการจริงใจในการปราบปราม การขาดการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ทำาให้หลงผิด
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2.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พบว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังขาดความปลอดภัย โดย
ให้เหตุผลว่า ภาครัฐดูแลไม่ทั่วถึง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการดูแลความสงบ และประกอบกับยังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น
บ่อยครั้ง ทั้งเหตุการณ์ลอบยิง วางระเบิด การขาดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ขาดความไว้
วางใจกัน การเข้าถึงภาครัฐเป็นไปได้ยาก
2.8 สถานการณ์การศึกษา ศาสนา ภาษา ของประชาชนในพื้นที่ พบว่า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่นับถือ
มุสลิมใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร มีประชาชนส่วนน้อยที่นับถือพุทธ ใช้ภาษไทย(ใต้)ท้องถิ่นในการสื่อสาร การศึกษาของเด็ก
นักเรียนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ อ่าน เขียนภาษาไทยไม่ได้อยู่ในอัตราที่สูง และสื่อสารไทยได้ไม่ชัด สูงกว่าร้อยละ 60 ของจำานวน
นักเรียนทั้งหมดในพื้นที่ สาเหตุเพราะ โรงเรียนที่สังกัดรัฐบาลมีจำานวนไม่เพียงพอต่อเด็กนักเรียนในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนสอนศาสนา ของเอกชน ที่เน้นแต่ภาษามลายูเป็นส่วนใหญ่ทำาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ อ่าน เขียนภาษาไทยไม่ได้ ตลอด
จนหลักสูตร การเรียน การสอนของครูในพื้นที่ชายแดนใต้
2.9 ความเชื่อถือและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ พบว่า ประชาชน
ในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเชื่อถือและเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการเข้าถึงพื้นที่ของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่
ความจริงใจของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ในการทำางานในพื้นที่ การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน
2.10 การเยียวยาและการเข้าถึงสิทธิผ์ ไู้ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ พบว่า ประชาชนในพืน้ ที่
บางส่วนมองว่าการเยียวยาและการเข้าถึงสิทธิ์ยังไม่เพียงพอ ปัญหาการแก้ไขเยียวยาของครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือผู้พิการ จาก
เหตุการณ์ความรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่ การจ่ายเงินค่าเยียวยามีความล่าช้ามาก ค่าเยียวยามีความเหลื่อมล้ำา และบางรายเมื่อย้าย
ออกจากพื้นที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้ว ก็จะไม่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
สรุป

แผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำาปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ ผล
การศึกษาพบว่า เจ้าหน้าที่ ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ทั้ง 9 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.52 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน 0.65 ส่วนประชาชน ในภาพรวมของยุทธศาสตร์ทั้ง 9 มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
3.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94
ผลการศึกษา ผลการปฏิบตั แิ ผนงาน ตามยุทธศาสตร์ของศูนย์อาำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (9 ยุทธศาสตร์)
สรุปได้ดงั นี้
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาการบริหารด้วยการมีสว่ นร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาพืน้ ทีพ่ เิ ศษ พบว่า ประชาชนในพืน้ ที่
มองว่า ภาครัฐยังไม่ค่อยให้ความสำาคัญต่อภาคประชาชนมากนักในการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ขาดการ
รับฟังปัญหา การแสดงความคิดเห็น รวมทั้งการวางแผน ประเมินการพัฒนาบริหารในพื้นที่ ภาครัฐควรมีการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชน โดยผ่านเวทีประชาคม มีการบูรณาการ่วมกันในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง
ซึ่งหัวใจในการทำางาน คือจะต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งหากดึงประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาได้ก็เท่ากับว่าการพัฒนาประสบผลสำาเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข พบว่า ประชาชนในพื้นที่
มองว่า ชุมชนในพื้นที่บางชุมชนมีความเข้มแข็ง เพราะมีผู้นำาที่เข้มแข็ง แต่บางพื้นที่ ชุมชนไม่มีความเข้มแข็งพอ ขาดความ
สามัคคีของประชาชนในพื้นที่ ผู้นำามีความอ่อนแอ ขาดความร่วมมือในชุมชน มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ความคิดเห็นต่างกัน
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จึงเป็นต้นเหตุ ของปัญหาต่างๆ อาทิ ยาเสพติด อาชญากรรม เหตุการณ์ความไม่สงบ ประชาชนจากกลุ่มสัมภาษณ์ให้ข้อเสนอ
แนะว่าภาครัฐและเจ้าหน้าที่ ควรที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาร่วมกันกับชุมชน เป็นตัวกลางในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ที่อ่อนแอและเบาะบาง
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างพืน้ ทีแ่ ละสภาพแวดล้อมเพือ่ แสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี พบว่า ประชาชน
ในพื้นที่มองว่า พื้นที่ในการแสวงหาทางออกยังไม่เพียงพอมากที่ควร หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ควรที่เปิดใจในการ
สร้างพื้นที่ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยการเปิดช่องทางในการแสดงความเห็น มีเวทีประชาคมที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึง
ได้และที่สำาคัญภาครัฐและเจ้าหน้าที่ควรรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันเพื่อ
ลดความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น พบว่า หน่วย
งานรัฐและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นความสำาคัญของการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งเห็นได้จากการ
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ทำาให้เด็กที่ด้อยโอกาสในการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีกิจกรรม/โครงการจากภาค
รัฐในการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมในการจัดกิจกรรมในวันสำาคัญทางศาสนาในทุกๆศาสนาในพื้นที่
อย่างเสมอภาค ข้อเสนอแนะ ภาครัฐควรให้สวัสดิการครูในพื้นที่มากกว่าที่เป็นอยู่ มีการเยียวยา ผลตอบแทนที่เป็นธรรมใน
การทำาหน้าที่ของครู ประชาชนในพื้นที่มองว่า คุณภาพการศึกษาจะดีขึ้นก็ต่อเมื่อมีจำานวนครูที่เพียงพอต่อนักเรียนในพื้นที่
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การเพิม่ ประสิทธิภาพการคุม้ ครองสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การอำานวยความเป็นธรรม การบังคับ
ใช้กฎหมาย การส่งเสริมนำาหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลก
ระทบจากเหตุการณ์รุนแรง พบว่า ประชาชนในพื้นที่ยังมองว่าประชาชนบางส่วนบางพื้นที่ยังถูกลิดรอนสิทธิด้วยกฎอัยการศึก
แต่ประชาชนในพื้นที่บางส่วนก็มีเข้าใจในสิ่งที่หน่วยงานหรือเจ้าหน้าปฏิบัติ ประชากรบางส่วนยังมองว่ากฎอัยการศึกทำาให้สิทธิ
เสรีภาพลดน้อยลง ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนในพื้นที่มองว่า บางพื้นที่หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ใช้อำานาจกฎหมาย
เกินขอบเขต ทำาให้ประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน ด้านการเยียวยา บางส่วนมองว่าการเยียวยาและการเข้าถึงสิทธิ์ยังไม่เพียงพอ
การเยียวยาของครอบครัวผู้เสียชีวิตหรือผู้พิการ จากเหตุการณ์ความรุนแรง ซึ่งส่วนใหญ่ การจ่ายเงินค่าเยียวยามีความล่าช้า
มาก ค่าเยียวยามีความเหลื่อมล้ำา ไม่มีความเสมอภาค ขาดการเยียวยาอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน พบว่า ประชาชนในพื้นที่ มองว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ทำาให้เศรษฐกิจ
ในพื้นที่ย่ำาแย่ นักธุรกิจขาดความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย จึงไม่กล้ามาลงทุนในพื้นที่ ประชากรว่างงานจำานวนมาก ถึงแม้
ภาครัฐจะให้การช่วยเหลือในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่แต่ก็ยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร ขาดแหล่งรองรับงาน
ทรัพยากรวัยแรงงานออกทำางานนอกพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่เสนอแนะว่า ภาครัฐควรกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มาก สร้างเขต
เศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างงานในพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในละนอกพื้นที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ให้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อยโอกาส พบว่า ประชาชนในพื้นที่มอง
ว่า การพัฒนาสังคมละคุณภาพชีวิตยังไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่ยังมีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างต่ำา อาทิ ด้านการศึกษา ราย
ได้เลี้ยงชีพ สภาพจิตใจ สภาพสังคมที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่อยู่บ่อยครั้ง ยาเสพติดระบาด ส่วนด้านการท่องเที่ยว
ประชาชนมองว่าอยู่ในระดับต่ำา ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทำาให้นักท่องเที่ยวมีจำานวนน้อยลง ภาครัฐขาดการส่งเสริม
เรื่องการท่องเที่ยว อย่างต่อเนื่อง ด้านกีฬามีการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างดี ทั้งในระดับท้องถิ่นและจังหวัด ส่วนด้านผู้
ด้อยโอกาส มองว่ายังมีผู้ด้อยโอกาสอีกจำานวนมากที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควร
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน พบว่า ประชาชนในพื้นที่มองว่าการสื่อสารของหน่วยงานรัฐ
และเจ้าหน้าที่ยังไม่เข้าถึงประชากรเท่าที่ควรและไม่ทั่วถึง อาจเป็นเพราะเรื่องภาษาในการสื่อสาร ทำาให้ยากที่จะเข้าใจในการ
สื่อสาร ประชาชนในพื้นที่เสนอแนะให้หน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐมีช่องทางในการสื่อสารให้มากขึ้น โดยผ่านช่องทางต่างๆ
อาทิเช่น วิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์ เสียงตามสาย ผู้นำาชุมชน ใบปลิว ป้ายประกาศ เพื่อความหลายหลากของการสื่อสารและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น ข้อมูลการสื่อสารควรเป็นข้อมูลจริง ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พบว่า
การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน พบว่า ประชาชนในพื้นที่บางส่วนมองว่ายังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่
ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การสื่อสารเป็นอุปสรรคในการร่วมมือประชาคมอาเซียน ภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งทำาความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมภาษาหลักในการสื่อสาร
ข้อเสนอแนะ
ด้านการจัดทำาแผนกิจกรรม/โครงการ ของหน่วยงานรัฐ ควรมีเวลาการเตรียมความพร้อม เรื่องข้อมูล สภาพ
สังคม ประเพณีวัฒนธรรม สถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ก่อนจัดทำาแผนกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้ตรง
วัตถุประสงค์และให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากที่สุดและควรที่จะให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิด ในการทำา
แผน การรับฟังความคิดเห็น การรับฟังของประชาชนในพื้นที่โดยตรง
ด้านการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ ทุกภาคส่วนต้องมีความพร้อมก่อนที่จะเริ่มดำาเนินกิจกรรม/โครงการ ในเรื่อง
ความรู้ความเข้าใจ หลักการ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการและควรให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดำาเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในการดำาเนินกิจกรรม/โครงการ
ด้านการประเมิน ติดตามกิจกรรม/โครงการ ควรมีการประเมินและสรุปการดำาเนินผลกิจกรรม/โครงการเป็นระยะๆ
อย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนร่วมประเมินและสรุปผลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาร่วมกัน
ด้านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทางหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ ควรที่จะเปิดใจในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำาไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ แต่ในกรณีที่ไม่สามารถรับฟัง
ความคิดเห็นได้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ควรที่จะแจ้งอธิบาย ชี้แจง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันเดียวกัน เพื่อลดความขัด
แย้ง ความไม่เข้าใจต่อกัน
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