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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้การวิจัยแบบ
ผสม ทั้งการวิจยัเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพด าเนินการโดยสมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้ให้
ข้อมูล จ านวน 54 คน ได้แก่ ผู้บรหิารส านักงานศูนย์สร้างสันตสิุขระดับจังหวัด 2 คน ผู้น าทางศาสนา 10 คน 
ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน 20 คน ประชาชน 20 คน และนักวิชาการอิสระ2 คน วิเคราะห์ข้อมลูแบบอุปมานและการ
ตีความ และการวิจัยเชิงปริมาณด าเนินการโดยเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ 
ข้าราชการต ารวจสังกัดสถานีต ารวจภูธรเมือง ข้าราชการทหาร และประชาชน จ านวน 399 คน ในจังหวัด
ปัตตานีและจังหวัดยะลา วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคืนสูจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ตามเกณฑต์ัวช้ีวัด
ของนโยบายการน าสันตสิุขกลับคนืสู่จังหวัดชายแดนภาคใตโ้ดยศูนย์อ านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) ในรอบปีงบประมาณ 2556 มีการเร่งน าสันตสิุขกลับคืนสูจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนือ่งและมี
ประสิทธิผลเป็นรูปธรรมในระดับหนึ่ง ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x  = 2.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านความยากจนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (x  = 3.01) รองลงมาคือด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน      
(x  = 2.99) ส่วนด้านยาเสพติดมีคา่เฉลี่ยต่ าที่สดุ (x  = 2.90) โดยด้านความยากจนมคี่าเฉลี่ยสูงที่สดุเนือ่งจาก
ประชาชนไดร้ับการส่งเสริมให้มรีายได้ มีการสร้างงานมากขึ้น และดา้นยาเสพติดมีคา่เฉลีย่ต่ าทีสุ่ดเนื่องจากการ
ประชาสมัพันธ์โทษภัยของยาเสพติดยังน้อยอยู่ ส าหรับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิผลการน าสันตสิุขกลับคืนสู่
จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการเร่งสร้างสันตสิุขกลับในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ตามตวัแปรปัจจัย
ที่มีผลต่อประสิทธิผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าท่ีผ่านมา ซึ่งโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.24) ได้แก่ การ
ส่งเสริมการศึกษา ภาษา ศาสนา (x  = 3.69) การเสริมสร้างความเขม้แข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน (x  = 3.26) การ
พัฒนาด้วยการมสี่วนร่วม (x  = 3.24) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ (x  = 2.84) และปัจจัยภายนอกประเทศ         
(x  = 2.63) สามารถวิเคราะหเ์พื่อพยากรณ์แนวโน้มประสิทธิผลการน าสันตสิุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 84.20 (R² = 0.842) อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
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ABSTRACT 
 

The objectives of the research were to study the effectiveness of peace back to the southern 
provinces. The approach of mixed methods research were applied by combining of qualitative 
and quantitative research. The qualitative research was conducted by indepth interviewed 54 
key informants consisted of 2 executive office  of the provincial center for peace building, 10 
religious leaders, 20 village/community leaders, 20 people and 2 independent researcher 
inPattani and Yala provinces. The data were analyzed by analytic induction and interpretation. 
The quantitative research was conducted by gathering the data from 399 respondents who 
were selected by simple random sampling technique from policeman in province provincial 
police station, soldier and people in Pattani and Yala provinces. The data were analyzed by 
the statistics composed of percentage, mean, standard deviation and stepwise multiple 
regression. The research findings were as follows :The effectiveness of peace back to the 
southern provinces in of the 5 criteria, indicators of policy, bringing peace back to the South. 
The Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) in fiscal year 2556 as a whole is 
accelerated to bring peace back to the South continuous and productive substantial degree, 
overall was at the medium level (x   = 2.97). While considered in each aspect was found that 
the poverty was at the highest (x   = 3.01), followed by safety of life and property (x   = 2.99) and 
the drug was at the lowest (x   = 2.90). The poverty was at the highest as the public is 
encouraged to have an income, creating more jobs. The drug was at the lowest as to publicize 
the punishment of a drug, there are also less. The factors that influence the effectiveness of 
bringing peace back to the South. Overall accelerate the peace back in southern continuous 
variable factors affecting effectiveness is more concrete than ever, overall was at the medium 
level (x  = 3.24) include the promotion of the study of religion (x  = 3.69), the strengthening of 
the village/community (x  = 3.26), developed with the participation (x  = 3.24), protect freedom 
(x  = 2.84) and external factors (x  = 2.63). The effects can be analyzed to bring peace back to 
the South with multiple regression analysis. Percent, accounted for 84.20 (R² = 0.842) is 
significant at the 0.05. 
 

Keywords : The Effectiveness of Peace / The Peace back to / The Southern provinces 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ปัญหาต่างๆ ที่เกดิขึ้นในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยนั้น คนส่วนใหญ่คดิว่าเป็นปัญหา

มาจากความขดัแย้งระหวา่งประชาชนท่ีนับถือศาสนาอิสลามและประชาชนท่ีนับถือศาสนาพุทธ ซึ่งอาศัยอยู่ใน
พื้นที่เดียวกัน บางส่วนก็คิดว่าเป็นปัญหามาจากความด้อยพัฒนาของพื้นที่ บางส่วนก็คิดว่ามาจากการลักลอบน า
สินค้าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย บางส่วนก็ว่าเป็นปญัหามาจากการค้า
ยาเสพตดิและปัญหาที่คิดและเข้าใจว่ามาจากสาเหตุอื่น แมเ้รื่องต่างๆ เหล่านี้ อาจจะเป็นจริงอยู่บ้างในบางส่วน
ของพื้นที่ แต่ว่าปัญหาใดที่เป็นปัญหาหลักและปัญหาใดที่เป็นปญัหารองลงไปนั้น จะต้องท าการศึกษาลงไปให้ถึง
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รากเหง้าและเพื่อเร่งสร้างสันตสิุขให้กลับคืนมาในพ้ืนท่ี ซึ่งรัฐบาลแตล่ะสมัยที่ผา่นมาจนถึงปัจจุบันได้หาหนทาง
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นท้ังการเมอืง การทหาร รวมถึงตามหลักความรู้ทางวิชาการ แต่ส าหรับการใช้ก าลังและ
อ านาจเข้าห้ าหั่นกันอาจจะช่วยหยุดชะงักการโต้ตอบได้ในบางเวลาเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน  
เพราะเมื่อถึงเวลาหนึ่ง ฝุายที่สามารถระดมสรรพก าลังต่างๆ ท้ังก าลงัคน อาวุธและยุทธวิธีที่ได้รับการฝึกฝนมา
อย่างเชียวชาญในระดับหนึ่งก็จะโต้ตอบด้วยก าลังและอ านาจอีก ซึ่งเรียกวิธีการแก้ปญัหาแบบนี้คือ “ตาต่อตา 
ฟันต่อฟัน” เพื่อทราบถึงปัญหาอยา่งแท้จริงจะต้องศึกษาให้ถึงรากเหง้าอย่างตรงไปตรงมา ไม่วา่จะเป็นด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างท่ัวถึง ด้านการให้โอกาสทางการศึกษา ด้านการเคารพใหเ้กียรติต่อกัน (อุทัย ดุลยเกษม, 
2550, หน้า 4) เพื่อจะน าไปสู่วิธีการปรับปรุงแก้ไขและเพื่อหาหนทางเร่งสร้างสันติสุขให้กลับมาในพ้ืนที่โดยเร็ว  

จากเหตุการณร์ุนแรงและการก่อความไมส่งบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ใน 3 
จังหวัดชายแดน ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส มีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและนับวัน
ยิ่งจะทวีความรุนแรงขึ้นโดยทีไ่ม่ทราบได้ว่าจะยตุิลงเมื่อใด มีการสูญเสียชีวิตและทรัพยส์ิน ทั้งในส่วนของทาง
ราชการและประชาชน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติ ความสงบสุข เศรษฐกิจ สังคม วถิีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของประชาชนท่ัวไป ดินแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเ้ป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนหลายเผ่าพันธุ์มา
ตั้งแต่ยุคโบราณ เป็นคาบสมุทรทีต่ั้งอยู่ระหว่าง 2 อารยธรรมที่เก่าแก่ คือ อารยธรรมจีนและอารยธรรมอินเดยี  
เนื่องจากเป็นเส้นทางเดินข้ามคาบสมุทรมีการตดิต่อค้าขายกัน มีการผสมผสานซึ่งกันและกันระหว่างคนพ้ืนเมือง 
คนอินเดีย คนจีน และชาติอื่นๆ หลายเช้ือชาติ จึงก่อให้เกิดมหีลากหลายชาติพันธุ์ มีชุมชนและเมืองเกดิขึ้นบน
บริเวณลุ่มแม่น้ าปัตตานี ประกอบกับเป็นดินแดนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลากหลาย เช่น ทองค า สมุนไพร 
และเครื่องเทศอื่นๆ เป็นที่ต้องการของชาติอาหรับ ชาติตะวันตก และชาติตะวันออก เช่น ประเทศจีนและญี่ปุุน  
จึงได้ช่ือว่าเป็นสุวรรณทวีปหรือคาบสมุทรทองค า (รุ่ง แก้วแดง, 2548, หน้า 68) ในภูมิภาคนี้มีอาณาจกัรต่างๆ  
หลายอาณาจักร ตั้งแต่สมัยสโุขทัยและสมัยอยุธยา ในภาคเหนือมีอาณาจักรล้านนา ภาคตะวันออกมีอาณาจักร
ของลาวและเขมร ภาคใต้มีอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่คืออาณาจักรปตัตาน ีภาคตะวันตกยังมีอาณาจักรที่อยู่ในประเทศ
เพื่อนบ้าน ซึ่งในอดีตมีการสู้รบกันยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นมอญกับพม่า กับไทยใหญ่ กับกะเหรี่ยง บรรพบุรุษของ
ชนชาติต่างๆ มีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนและทรัพยากร ท าให้ประชาชนของแต่ละชาติพันธุ์ได้รบัความเจ็บปวด
และการสูญเสยี รวมถึงชาติทางตะวันตกได้เข้ามาขยายอาณานิคม แต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ 5 จึงท าให้รักษาเอกราชเอาไว้ได้ ประเทศไทยจึงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติ
ตะวันตกด้วยการมีกุศโลบายที่ชาญฉลาดโดยการปรับตัวเองเพื่อใหช้าติตะวันตกยอมรับ ในสมัยของรชักาลที่ 5  
ได้เกดิการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายอย่าง ท่ีส าคัญคือการยกเลิกอาณาจกัรต่างๆ แล้วจัดแบ่งการปกครองเป็นมณฑล  
มีคนออกไปดูแลและส่วนมากจะใช้คนในพ้ืนท่ีเป็นตัวแทนของรัฐบาลเพื่อปกครองดูแลกันเอง เมื่อถึงรชัสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีนโยบายส าคัญคือท าอย่างไรให้มณฑลปัตตานีอยู่ใน
แผ่นดินสยามอย่างสันตสิุขร่วมกัน ซึ่งนโยบายต่างๆ เหล่านั้น ยังคงยึดถือและปฏิบัตมิาจนถึงปัจจุบัน แต่ปัญหาที่
เกิดขึ้นอยู่นั้นอาจเป็นเพราะเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งต้องปฏิบัติงานบางสว่นไม่สามารถปฏิบัตติามนโยบายได้จริง เช่น 
การที่จะต้องเข้าถึงพี่น้องประชาชนด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน ด้วยการเข้าใจ ด้วยการเคารพในกฎเกณฑ์ต่างๆ 
จะต้องไมเ่ป็นการเบียดเบียนข่มเหงพี่น้องประชาชน หรือแม้แต่การเก็บภาษีต่างๆ ต้องไม่มากไปกว่าประเทศอื่น
ที่มีการปกครองในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น (โภคิน พลกลุ, 2547, หน้า 15)  

ด้วยเหตผุลต่างๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จึงเกิดมีความแตกต่างและเกดิปัญหาจากการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าจะเป็นด้านชาติพนัธุ์ ด้านศาสนา การศึกษา ภาษา ด้านวัฒนธรรมประเพณี ด้านการปกครอง
และการใช้กฎหมายจากหน่วยงานภาครัฐ และรวมถึงกลุ่มผู้ก่อการรา้ยหรือผู้ทีต่้องการแบ่งแยกดินแดนตาม
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ความเชื่อที่มมีาตั้งแตค่รั้งโบราณ ท าให้เกิดมีความขดัแย้งและมีเหตรุุนแรงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งกระทบ
โดยตรงต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยส่วนใหญ่ในพ้ืนท่ี จากสภาพปญัหาที่เกิดขึ้น จึงน าไปสู่ประเด็น
ของการศึกษาเพื่อหาหนทางในการเร่งสร้างสันติสุขให้กลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่  

1. ประสิทธิผลการน าสันตสิุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน าสันตสิุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลการน าสนัติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสทิธิผลการน าสันตสิุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยสามารถแสดงตัวแปรที่ศึกษา จ านวน 2 ชุด 

ได้แก่ ตัวแปรอสิระและตัวแปรตาม ดังน้ี 
 

                      ตัวแปรอิสระ                ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาประสิทธิผลการน าสันตสิุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แหล่งข้อมลู

ในการวิจัยแยกเป็น 2 แบบ ได้แก ่การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ ในพ้ืนท่ี 2 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ที่มีสถานการณ์การก่อความไมส่งบอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ จังหวัดปัตตานีและจังหวดัยะลา 

1. แหล่งข้อมูล/ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
   1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ แหล่งขอ้มูล/ประชากรแบ่งเป็น 5 กลุม่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 54 คน 
ได้แก่ (1) ผู้บริหารส านักงานศูนยส์ร้างสันติสุขระดับจังหวัดหรือตัวแทน 2 คน (2) ผู้น าทางศาสนาในเขตอ าเภอ
เมือง 10 รูป/คน (3) ผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตอ าเภอเมือง 20 คน (4) ประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 20 คน 
และ (5) นักวิชาการอิสระ 2 คน 
   1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ แหล่งข้อมูล/ประชากร แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 399 คน 
ได้แก่ (1) ข้าราชการต ารวจสังกัดสถานีต ารวจภูธรเมืองปัตตานีและสถานีต ารวจภูธรเมืองยะลา (2) ข้าราชการ
ทหารสังกัดกรมทหารพรานในเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวดัยะลา และ(3) ประชาชนในเขตอ าเภอเมืองปัตตานี
และอ าเภอเมืองยะลา ค านวณกลุม่ตัวอย่างตามสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, T., 1974) ค่าความเชื่อมั่น 
0.95 สุ่มตัวอย่างอย่างง่ายด้วยวิธีแบบแบ่งช้ัน  

ประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคืนสู่ จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

          - ด้านความสันติสุขในพ้ืนที่ 
          - ด้านความปลอดภัยในชีวิต 
             และทรัพย์สิน 
          - ด้านความยากจน 
          - ด้านยาเสพติด 
          - ด้านอิทธิพลมืด 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน าสันติสุข
กลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

    - การพัฒนาด้วยการมีส่วนร่วม 
    - การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
      หมู่บ้าน/ชุมชน  
    - การส่งเสริมการศึกษา ภาษา ศาสนา 
    - การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  
    - ปัจจัยภายนอกประเทศ 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
   2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ โดยการศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคืนสู่จังหวดัชายแดนภาคใต้ เพ่ือน าผลที่ศึกษามาสรา้ง
เป็นแบบสัมภาษณ์ แล้วน าแบบสมัภาษณ์ฉบบัร่างไปปรึกษากับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้อง
สอดคล้องของเนื้อหาก่อนน าไปใช้จริง 
   2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมอืท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม โดยการศกึษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคืนสู่จังหวดัชายแดนภาคใต้เพื่อน าผลที่ศึกษามาสร้าง
เป็นแบบสอบถาม แล้วน าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคณุวุฒิเพื่อตรวจสอบความแม่นตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวัตถุประสงค์ เพื่อน าไปทดลองใช้และ
ปรับปรุงข้อค าถามให้เหมาะสม กอ่นน าไปทดลองใช้กับประชากรทีม่ิใช่กลุ่มตัวอย่างจริงในการวจิัยครัง้นี้ ได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.95 เมื่อเสรจ็สมบูรณ์แล้วจึงน าแบบสอบถามฉบับจริงไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงท่ีจะท าการศึกษา
วิจัยเพื่อเก็บรวมรวมข้อมลูต่อไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสรา้งที่ได้ตั้ง
ค าถามไวล้่วงหน้า จากกลุ่มตัวอยา่ง 54 คน แล้วน าผลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวเิคราะห์ข้อมลูในแตล่ะประเด็น
เกี่ยวกับประสิทธิผลการน าสันตสิขุกลับคืนสู่จังหวดัชายแดนภาคใตแ้ละปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิผลการน าสันติ
สุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุม่ตัวอย่าง 399 คน ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับประสิทธิผลการน าสันตสิุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้และปัจจัยทีม่ีผลต่อประสทิธิผลการ
น าสันตสิุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบ่งระดับการแสดงความคิดเห็นเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุ่ด  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ไดจ้ากข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์
เอกสารเนื้อหา น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาและข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ถึงการด าเนินการตามเกณฑ์
เปูาหมายที่ก าหนดของนโยบายการน าสันตสิุขกลบัคืนสูภ่าคใต้ของรฐับาล โดยมีศูนย์อ านวยการบรหิารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นเจ้าภาพหลัก ได้แก่ (1) ด้านความสันติสุขในพ้ืนท่ี (2) ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน (3) ด้านความยากจน (4) ด้านยาเสพติด และ(5) ด้านอิทธิพลมืด น าข้อมูลมาเรยีบเรียงและ
จ าแนก วิเคราะห์แบบอุปนัย ตีความหมายเชื่อมความสัมพันธ์ และสร้างข้อสรุปจากข้อมลูต่างๆ ที่รวบรวมได ้
   4.2 การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห์ได้จากข้อมลูการตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ
จากการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถิติ การวิเคราะห์คา่ความถี ่ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และการหาความสัมพันธ์ระหวา่งตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพือ่พยากรณ์
แนวโน้มของเหตุการณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคณู เพื่อต้องการจะทราบว่าตัวแปรอิสระคือปจัจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิผลการน าสันตสิุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มคีวามสัมพันธ์และสามารถพยากรณ์ผลที่มีความ
แปรปรวนต่อตัวแปรตามคือประสทิธิผลการน าสันตสิุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจะแสดงผล
ความสัมพันธ์และการพยากรณ์ทีม่ีความแปรปรวนออกมาเป็นร้อยละ ว่ามีค่ามากหรือน้อยเพียงใด   
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ผลการวิจัย 
1. ผลการวเิคราะห์ ประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคืนสูจ่ังหวัดชายแดนภาคใต ้

   1.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน  
5 ด้าน ตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดของนโยบายการน าสันติสุขกลับคืนสูจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้ โดยศูนย์อ านวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ในรอบปีงบประมาณ 2556 ได้มีการเร่งน าสันติสุขกลับคืนสูจ่ังหวัด
ชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลเป็นรูปธรรมในระดับหนึ่ง ได้แก่ (1) ด้านความสันติสุขในพ้ืนท่ี  
(2) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (3) ด้านความยากจน (4) ด้านยาเสพตดิ และ(5) ด้านอิทธิพลมืด 
จากผลการด าเนินงานส่งผลให้ประชาชนร่วมมือกับภาครัฐมากยิ่งขึน้ สามารถเข้าปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายได้
ในระดับหนึ่งและมีบุคคลเปาูหมายบางรายได้หลบหนีออกจากพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพักอยู่ในพื้นที่
ประเทศเพื่อนบ้าน 
   1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 
5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x  = 2.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน 
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ (1) ด้านความยากจน (x  = 3.01) (2) ด้านความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (x   = 2.99) (3) ด้านอิทธิพลมืด (x  = 2.98) (4)ด้านความสันติสุขในพ้ืนท่ี (x  = 2.97) และ (5) ด้าน     
ยาเสพตดิ (x  = 2.90) ตามล าดับ 

2. ผลการวเิคราะห์ ปัจจัยที่มผีลตอ่ประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคนืสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
   2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ านวน 5 ปัจจัย ทีผู่้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรปัจจยัขึ้นเพื่อต้องการทราบประสิทธิผลการน าสันตสิุขกลับคืน
สู่จังหวัดชายแดนภาคใตโ้ดยศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้น าไปด าเนินการ ในรอบ
ปีงบประมาณ 2556 โดยรวมมีการเร่งสร้างสันติสุขกลับในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องตามตัวแปร
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลเป็นรูปธรรมมากข้ึนกว่าที่ผ่านมา ได้แก่ (1) การพัฒนาด้วยการมสี่วนร่วม (2) การ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน (3) การส่งเสรมิการศึกษา ภาษา ศาสนา (4) การคุ้มครองสิทธิ
เสรภีาพ และ (5) ปัจจัยภายนอกประเทศ ซึ่งปัจจยัดังกล่าวมผีลต่อการด าเนินงานของภาครัฐและยังส่งผลให้
ประชาชนมีความร่วมมือกับภาครฐัมากยิ่งข้ึนเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการสร้างสันตสิุขในพ้ืนท่ี 
   2.2 การวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ านวน 5 ปัจจัย โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.24) เมือ่พิจารณาเป็นรายปจัจัยพบว่าอยูใ่นระดับ
มาก 1 ปัจจัย ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษา ภาษา ศาสนา (x  = 3.69) และอยู่ในระดับปานกลาง 4 ปัจจัย ได้แก่ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน (x  = 3.26) การพัฒนาด้วยการมีส่วนร่วม (x  = 3.24) การ
คุ้มครองสิทธิเสรภีาพ (x  = 2.84) และปัจจยัภายนอกประเทศ (x  = 2.63) โดยทั้ง 5 ปัจจัย สามารถวิเคราะหเ์พื่อ
พยากรณ์แนวโน้มถึงประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคืนสูจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการวเิคราะห์การถดถอย
พหุคูณ อธิบายความแปรปรวนไดร้้อยละ 84.20 (R² = 0.842) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

อภิปรายผล 
1. ผลการศึกษา ประสิทธิผลการน าสันตสิุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ

นโยบายการน าสันติสุขกลับคืนสูจ่งัหวัดชายแดนภาคใตโ้ดยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) ในรอบปีงบประมาณ 2556 พบว่า โดยรวมมีการเร่งน าสนัติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิผลเป็นรูปธรรมในระดับหนึ่ง ได้แก่ (1) ด้านความสันตสิุขในพ้ืนท่ีโดยภาครัฐเปดิพื้นท่ี
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กว้างให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีและทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและต่างประเทศได้เข้ามามสี่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อ
สันติภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไดด้ าเนินภารกิจตามยุทธศาสตร์การสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้งโดยสันตวิิธีเพื่อตัดวงจรที่น าไปสู่การเลือกใช้ความรุนแรงในการแกไ้ขปัญหาความ
ขัดแย้ง (2) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ได้
บูรณาการร่วมกันเพื่อเร่งรดัด าเนนิการให้ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ินเพิ่มมากขึ้น ลดความ
หวาดกลัวลดความระแวงที่มีต่อเหตุการณ์ความไม่สงบท่ีอาจจะเกิดขึน้ลดน้อยลง มีการเฝูารักษาความปลอดภัย
อย่างเข้มงวดมีฐานรักษาความปลอดภัยเพียงพอกับพ้ืนท่ีที่มีความเสีย่งเกิดเหตุการณ์ความไมส่งบ (3) ด้านความ
ยากจนโดยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเศรษฐกิจพอเพียงการจัดโซนนิ่งปลูกพืชวิสาหกจิชุมชน
ผลิตภณัฑ์ของดีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนในพ้ืนท่ีมีงานท าและมรีายได้เพิ่มขึ้น (4) ด้านยาเสพติดโดย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ท าการปราบปรามจับกมุผู้กระท าผดิยาเสพติดตามเปูาหมายที่ก าหนดโดยศูนย์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พร้อมท้ังเฝูาระวังตดิตามในกลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพตดิ มีการ
ร่วมกันด าเนินการโดยศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.) ส านักงานคณะกรรมการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งฝุายทหาร ฝุายต ารวจ และฝุายปกครอง
รวมถึงสถานศึกษาต่างๆ เพื่อบ าบดัรักษาและอบรมให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กและเยาวชนเหล่านีไ้ด้กลับมา
เป็นคนดีของสังคมและ (5) ด้านอิทธิพลมืดโดยภาครัฐได้กวาดล้างปราบปรามทั้งในส่วนของกลุ่มอิทธิพลมืดและ
กลุ่มผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องและจากงานด้านการขา่วทราบว่ามีบคุคลเปูาหมายดังกล่าวบางส่วนไดห้ลบหนี
ออกจากพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพักอยู่ในพ้ืนท่ีประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ในการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติการบรหิารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 (ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.), 2556, หน้า ก) ทีก่ฎหมายได้บญัญตัิให้กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐ น านโยบายการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติจัดท าเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบและรัฐสภารับทราบเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติและให้ศูนย์อ านวยการบรหิารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จัดท ายทุธศาสตรด์้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบาย
ดังกล่าว และจัดท าแผนปฏิบัติการที่จะด าเนินการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร ์รวมทั้ง
ก ากับ เร่งรัดและตดิตามผลการปฏิบัติงานของรัฐฝุายพลเรือนให้เปน็ไปตามแผนปฏบิัติการ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานท่ีชัดเจนคือยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 โดย
น้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” และ “หลักรัฐประศาสโนบายของ รัชกาลที่ 6” มีเปูาหมายเพื่อสนองตอบความตอ้งการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตามวิถีทางการด าเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น และอัตลักษณ์
ของพื้นที่ ในส่วนของ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคนอ่ืนๆ (2551, บทคัดย่อ) สรุปว่ารัฐบาลและองคก์รในพ้ืนท่ี
ต้องมีการปรับเปลีย่นนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการแก้ไขปญัหาความไมส่งบและพัฒนาพื้นทีส่าม
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ด้วยการสั่งสมประสบการณ์และการเรียนรูบ้ริบทของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
เพื่อจะได้ก าหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางการปฏิบตัิไดส้อดคล้องกับความต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น
อย่างแท้จริง ส าหรับ นิพนธ์ มะสังหลง (2550, บทคัดย่อ) ได้สรุปว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รัฐบาลสมควรอยา่งยิ่งท่ีจะต้องบริหารราชการแผ่นดินโดยก าหนดตามแนวกระแสพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชด ารัสวา่ให้ใช้นโยบาย “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และส าหรับ 
สันติ ลาตีฟี (2545, บทคัดย่อ) ได้สรุปว่าการพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องเน้น
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ให้ทุกฝุาย ท้ังภาครัฐและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมท า ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นของกระบวนการก าหนด
นโยบาย มุ่งเน้นการพัฒนาคนในสงัคมและคณุค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
หน่วยงานภาครัฐไดด้ าเนินการตามนโยบายมาถูกทิศทาง มีการบูรณาการร่วมกันเพื่อการบริหารจัดการที่ดี 
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดมิ จึงส่งผลใหเ้ห็นเป็นรูปธรรมว่ามี
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง 

2. ผลการศึกษา ปัจจัยที่มผีลต่อประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคืนสูจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้ตาม
หลักเกณฑ์ตัวแปรปัจจัยเพื่อต้องการทราบประสิทธิผลการน าสันติสขุกลับคืนสู่จังหวดัชายแดนภาคใตโ้ดยศูนย์
อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้น าไปด าเนินการในรอบปีงบประมาณ 2556 โดยรวมมีการ
เร่งสรา้งสันตสิุขกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องตามตัวแปรปัจจัยที่มผีลต่อประสทิธิผลเป็น
รูปธรรมมากขึ้นกว่าท่ีผ่านมา ได้แก่ (1) การพัฒนาด้วยการมีส่วนร่วมโดยยึดหลักประชาชนเป็นตัวตั้งในการ    
บูรณาการทุกมิตเิข้าด้วยกันการท างานท่ีเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน (2)การ
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนโดยหน่วยงานภาครัฐได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ ด้วยการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและด้วยความเอื้อ
อาทรต่อชุมชนอื่นๆ ในสังคมด้วย (3) การส่งเสรมิการศึกษา ภาษา ศาสนา โดยการพัฒนาหลักสตูรการศึกษา 
บุคลากรและสื่อการเรียนรู้ การส่งเสรมิการเรียนรู้และกจิกรรมทางศาสนาท้ังในศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลามและ
ศาสนาอ่ืนๆ การฟื้นฟูอนุรักษ์รักษาและเผยแพร่อตัลักษณ์ทางภาษา วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น      
(4) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพโดยการปรับปรุงพัฒนากระบวนการยตุิธรรมกระแสหลักให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความเป็นจริง ประชาชนสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว เป็นธรรมทุกเรื่อง พร้อมทั้งปฏิรูป
และเร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่ง ให้สอดคล้องกับสภาพปญัหาและวิถีชีวิตของ
ประชาชน และ (5) ปัจจัยภายนอกประเทศโดยประสานความร่วมมอืกับประเทศเพื่อนบ้านในการปราบปราม
กลุ่มผู้ก่อการร้ายที่เข้าไปหลบซ่อนตัวในพ้ืนท่ี เป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่น าเอาเรื่องของศาสนาและความเชื่อต่างๆ 
มาเป็นมลูเหตุแห่งการสร้างความรนุแรง โดยทั้ง 5 ปัจจัยดังกล่าว สามารถอธิบายความสัมพันธ์และพยากรณผ์ล
ที่มีความแปรปรวนต่อประสิทธิผลการน าสันติสุขกลับคืนสู่จังหวดัชายแดนภาคใต้ ไดร้้อยละ 84.20 (R² = 
0.842) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นิพนธ์ มะสังหลง (2550, บทคัดย่อ) 
ได้สรุปว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  รัฐบาลควรอย่างยิ่งท่ีจะต้องบริหารราชการแผ่นดิน
โดยก าหนดตามแนวกระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวท่ีทรงมีพระราชด ารสัว่าใหใ้ช้นโยบาย 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ซึ่งแนวทางหลักในการแก้ไขปญัหา ประกอบด้วย (1) การเสรมิสร้างความเป็นธรรมให้
เกิดขึ้นในสังคม (2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน ส่งเสริมด้านการศึกษาและด้าน
เศรษฐกิจให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (3) การให้มีความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินแก่ประชาชน 
(4) การให้ความมั่นคงแก่ประชาชนในอันท่ีจะรักษาเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมความเป็นมลายูหรือมสุลมิของ
ประชาชน (5) การสร้างจิตส านึกแก่นักการเมือง ผู้น าท้องถิ่น มิให้ใช้อ านาจไปในทางที่ท าให้ท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นเสียหาย และ (6) การท าให้กระบวนการยตุิธรรมเป็นกระบวนการทีม่ีความเสมอภาคอย่าง
แท้จริง เช่นเดียวกับ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (2554, หน้า 7) ในค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี กลา่วว่า รัฐบาลจดั
ให้มีส านักงานบริหารเร่งน าสันตสิขุและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติดและอิทธิพลอ านาจมืดโดยน้อมน ากระแสพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เปน็หลักปฏิบตัิในทางสันติวิธี ส่งเสรมิความ
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ร่วมมือทุกภาคส่วนกับประชาชน อ านวยความยุติธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคณุภาพชีวิต สร้างโอกาส
และความเสมอภาคในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เคารพอัตลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสรมิ
การกระจายอ านาจการปกครองสว่นท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพื้นท่ีโดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ และ
ส าหรับ บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ และคนอ่ืนๆ (2551, บทคัดย่อ) ได้สรปุว่าการศึกษานโยบาย มาตรการ และ
แนวทางการแก้ปัญหาความไมส่งบและการพัฒนาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลและองค์กรในพ้ืนท่ี
ต้องมีการปรับเปลีย่นนโยบาย มาตรการและแนวทางการแกไ้ขปัญหาความไม่สงบและพัฒนาพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยการสั่งสมประสบการณ์และการเรยีนรู้บรบิทของท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อจะได้
ก าหนดนโยบาย มาตรการและแนวทางการปฏิบัตไิด้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเพื่อน าสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน จะต้องประสานงานกัน ร่วมมือร่วมใจเพื่อด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

   1. การส่งเสริมมาตรการลดความหวาดระแวงและเพิ่มความร่วมมอืระหว่างภาครัฐกับประชาชน โดย
หน่วยงานภาครัฐในนามของศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้องค้นหาสาเหตุและต้นตอ
การเกิดของความหวาดระแวง ให้ความส าคญักับการพิจารณาคัดเลอืกเจ้าหน้าท่ีรัฐโดยเฉพาะฝุายความมั่นคงที่มี
ทัศนคติ มบีุคลิกภาพและพฤติกรรมในเชิงสันติและมีประวตัิที่ดีงามในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนเพือ่เข้าไป
ปฏิบัติหน้าท่ีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะต้องติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีรัฐให้อยู่ในกรอบ
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจและพฒันาทักษะการเผชิญหน้าความขดัแย้งด้วย
สันติวิธีให้กับเจ้าหน้าท่ีรัฐอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนการเปดิพื้นท่ีให้มกีารพบปะพูดคุยระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื่อ
รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะในระดับชุมชนอย่างต่อเนื่องและรับไปด าเนินการใหเ้กิดผลอย่างชัดเจน 

   2. การพัฒนาประสิทธิภาพในระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตชุมชน โดยหน่วยงานภาครัฐใน
นามของศูนย์อ านวยการบรหิารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ต้องค้นหาสาเหตุของการก่อความไมส่งบเพื่อ
วางแผนร่วมกับชุมชนในการเสรมิสร้างเครือข่ายการรักษาความปลอดภัยบนพื้นฐานของการมสี่วนร่วมของคนใน
ชุมชน ให้ความส าคัญกับการปกปอูงสถานท่ีเชิงสัญลักษณ์ ศาสนสถานและศาสนบุคคล ให้พ้นจากความรุนแรง  
และการสรา้งเครือข่ายภาคประชาชนทีส่ามารถผนึกก าลังรวมกันของกลุ่มต่างๆ ได้เข้ามาร่วมกันปรึกษาหารือ
เพื่อการปกปูองและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
   1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งใน

ปัจจัยเชิงบวกและปัจจัยเชิงลบ ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งเสรมิหรือทีเ่ป็นอุปสรรคต่อกระบวนการบรหิารงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อน าไปสู่การพัฒนากระบวนการบริหารงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

   2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสันตสิุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่าง
ต่อเนื่อง   เพื่อจะได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ปัญหาและอุปสรรค แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นมาพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง
ในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการสร้างสันติสุขได้อย่างยั่งยืน 
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