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บทคัดย่อ

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอผลการศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการ         

น�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติใน            

พื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส ในประเด็นที่เกี่ยวกับ 1) ระดับความส�าเร็จของแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา           

และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 2) ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการ                       

น�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติ และ               

3) ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการน�านโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษา

วิจัยแบบผสมผสานวิธีโดยเน้นการวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจาก                 

ผู้น�าประชาชน จ�านวน 407 คน และเสริมข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น�าประชาชน 

จ�านวน 10 คน

 ผลการศึกษาพบว่า ระดับความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส ประสบความส�าเร็จทุกด้านอยู่ใน        

ระดับสูงและมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จ�านวน 4 ปัจจัย           

ได้แก่ ปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในกระบวนการน�านโยบาย              

ไปปฏิบัติ ปัจจัยกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐที่น�านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยสมรรถนะ             

และความเพียงพอของทรัพยากร และปัจจัยทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีรัฐที่เก่ียวข้องกับการน�านโยบาย                       

ไปปฏิบัติ
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Abstract

 This article presents the factors affecting the successful implementation of action 

plans and problem-solving efforts in southern border provinces development during 

2015–2017 in Narathiwat. It explores appropriate guidelines and suggestions for policy         

implementation. A mixed-method approach was used that focused on quantitative              

data analysis. Data were collected via a survey of 407 persons in 13 Narathiwat districts. 

Qualitative data was gathered through interviews of 10 persons. 

 We found that there was successful implementation at all levels. Four factors         

affecting success had statistical significance at the level of .05:> the level of societal and 

individual participation in policy implementation; the extent of cooperation within                 

the government sector; performance factors and adequacy of resources; and the attitude 

among government workers towards policy implementation.
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บทนำา

 สถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี 

จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และพ้ืนที่ 4 อ�าเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ�าเภอจะนะ อ�าเภอนาทวี         

อ�าเภอเทพา และอ�าเภอสะบ้าย้อย เป็นพื้นที่ที่มีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึนมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่

ยังเรียกดินแดนในแหลมมลายูนี้ว่า ดินแดนปาตานี มีความขัดแย้งจากการต่อต้านอ�านาจการปกครอง           

ของสยามหรือไทยในพื้นที่เหนือดินแดนมลายูหรือดินแดนปาตานีเรื่อยมา มีการตอบโต้ด้วยความรุนแรง            

การปราบปรามโดยการใช้ก�าลังของทางฝ่ายรัฐเรื่อยมา ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี พ.ศ. 2475 

ได้เกิดการรวมตัวเป็นขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านอ�านาจรัฐเพื่อเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองของ        

คนปาตานีอีกครั้ง ยิ่งตอกย�้าความขัดแย้งด้วยนโยบายชาตินิยมในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม            

และรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่ด�าเนินนโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม ท�าให้เกิดความขัดแย้ง         

ขยายเป็นวงกว้างและฝังรากลึกลงไปในใจชนพื้นถ่ินเดิมในดินแดนปาตานี (The Secretariat of                    

the House of Representatives, B.E.2558: 2)

 เหตุการณ์ครั้งส�าคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนของสถานการณ์ความรุนแรงในการก่อเหตุ    

ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ด�าเนินมาจวบจนถึงปัจจุบันคือ เหตุการณ์การปล้นปืน              

ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือค่ายกองพันพัฒนาที่ 4 อ�าเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส               

ในคืนวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2547 ภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว มีการก่อเหตุความรุนแรงตามมา                

อย่างต่อเน่ือง จนน�าไปสู่การใช้อ�านาจทางกฎหมายท�าให้พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้กฎหมาย      

พิเศษหลายฉบับ มีการด�าเนินนโยบายทางการทหารอย่างเข้มข้นจนพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกอยู่ใน               

“สภาวะทางการทหาร” (militarization) ที่เข้มข้น (Jitpiromsri, 2017) การด�าเนินนโยบายท่ีผ่านมา              

ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นท่ีได้ อีกท้ังงบประมาณจ�านวนมหาศาลท่ีสูญเสียไป                

ในแต่ละปี ท�าให้รัฐบาลและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกลับมาทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้วยการส่งเสริม

ด้านการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน จนน�ามาสู่การด�าเนินการด้านความมั่นคงท่ีรับผิดชอบโดยกองอ�านวยการ

รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (กอ.รมน. ภาค 4) และงานด้านการพัฒนาและอ�านวยความเป็นธรรมท่ี            

ด�าเนินการโดยศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และมีสภาความม่ันคงแห่งชาติ          

ด�าเนินการในการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา เพื่อก�าหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การด�าเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมานานกว่า 13 ปี มิได้ท�าให้            

เกิดความสงบและความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ อีกทั้งยังมีการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบ

อย่างต่อเนื่อง มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต รวมกันเฉลี่ยปีละกว่า 1,000 ราย ค�านวณข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวัง

สถานการณ์ภาคใต้ (B.E.2555) จนท�าให้เกิดความเสียหายทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมจนประเมินค่ามิได้

 ภายหลังจากการรัฐประหาร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศ ได้มี          

การปรับเปลี่ยนแนวทางนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ โดยมีการปรับโครงสร้างกลไกการบริหารจัดการใหม่ แบ่งเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย        

ระดับนโยบาย ระดับการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ          
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ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกโดยย่อว่า “คปต.” ท�าหน้าท่ีในการบูรณาการ            

งานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร            

(กอ.รมน.) และศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่                

ในการร่วมกันบูรณาการแผนปฏิบัติการ โครงการกับส่วนราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ ภายใต้แผนปฏิบัติการ           

การแก้ไขและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 โดยก�าหนดเป้าหมายความส�าเร็จไว้                     

4 ประการ ประกอบด้วย (1) เพื่อลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง           

โดยสันติวิธี (2) เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและด�ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข (3) เพื่อให้              

สังคมจังหวัดชายแดนใต้ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง (4) เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ 

รวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศมีความเข้าใจ และสนับสนุนแนวทางการด�าเนินการของฝ่ายรัฐ และมี           

กรอบในการด�าเนินงานแบ่งได้ 7 กลุ่มภารกิจงาน ประกอบด้วย (1) กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิต         

และทรัพย์สิน (2) กลุ ่มงานอ�านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู ้ได้รับผลกระทบ (3) กลุ ่มงานสร้าง                 

ความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/เรื่องสิทธิมนุษยชน (4) กลุ่มงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 

(5) กลุ่มงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตประชาชน (6) กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพ            

ภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย และ (7) กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งเป็น      

การจัดกลุ่มภารกิจที่ใช้กรอบแนวทางจากนโยบายบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.            

2555-2557 ที่ผ่านมาเป็นตัวก�าหนด แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้            

พ.ศ. 2558-2560 

 ดังน้ัน บทความน้ีผู้วิจัยขอน�าเสนอผลการศึกษาและการอภิปรายผลระดับความส�าเร็จของการ               

น�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติใน                       

พื้นที่จังหวัดนราธิวาส และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา               

และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส รวมท้ังข้อเสนอ

แนะแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อเป็นข้อมูลที่จะ            

เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการท่ีจะน�าไป

ปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เหมาะสมและดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของบทความ

 1. เพื่อเสนอผลการศึกษาระดับความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและ         

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 2.  เพื่อเสนอผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไข         

ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 3. เพื่อเสนอแนวทางและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา         

และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด



5
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส: กรณีศึกษา

แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

 การศึกษาปัจจัยที่ก�าหนดความส�าเร็จและความล้มเหลวในการน�านโยบายไปปฏิบัติมี                            

นักวิชาการได้น�าเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายไป                   

ปฏิบัติที่หลากหลาย แต่ผู้วิจัยสนใจตัวแบบปัจจัยของ ศุภชัย ยาวะประภาษ (B.E.2545: 101-118) ที่ได้                 

ศึกษาและให้ไว้ดังนี้ 1) ลักษณะของนโยบาย 2) วัตถุประสงค์ของนโยบาย 3) ความเป็นไปได้ทางการเมือง 

4) ความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือทฤษฎี 5) ความเพียงพอของทรัพยากร 6) ลักษณะของหน่วยงาน                      

ที่น�านโยบายไปปฏิบัติ 7) ทัศนคติของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ และกลไกภายในหน่วยงานหรือระหว่าง              

หน่วยงานที่น�านโยบายไปปฏิบัติ ขอตัดความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือทฤษฎีออก เพราะตัวแปรมีเนื้อหา            

ที่เก่ียวข้องกับการใช้กับนโยบายที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อนและมีผู้ท่ีเก่ียวข้องไม่มากนัก อีกท้ังตัวแปรนี้ยัง

เกีย่วข้องกบัหลกัการทฤษฎทีีม่ผีลต่อการน�านโยบายไปปฏบิตัทิ�าให้มคีวามยากล�าบากในการวดัความส�าเรจ็

ในนโยบายที่ผู ้วิจัยสนใจ และลักษณะของหน่วยงานที่น�านโยบายไปปฏิบัติ เพราะตัวแปรนี้มีเนื้อหาที่                  

เกี่ยวข้องกับก�าลังคนและทรัพยากร ซึ่งตรงกับตัวแปรความเพียงพอของทรัพยากร

 เม่ือท�าการวิเคราะห์จากการทบทวนวรรณกรรม จากงานวิจัยของผู้วิจัยอื่น ๆ พบว่าปัจจัยท่ีมี         

อิทธิพลต่อความส�าเร็จ มีตัวแปรที่เหมือนและคล้ายกันกับตัวแบบของ ศุภชัย ยาวะประภาษ ท่ีกล่าวมา             

ข้างต้น ประกอบด้วย ปัจจัยด้านข้าราชการ ปัจจัยด้านประชาชน (Chaikaew, B.E.2533) ปัจจัย                  

การสนับสนุนจากส่วนกลางและท้องถิ่น การก�าหนดภารกิจและมอบหมายงาน ลักษณะหน่วยงาน                      

ที่น�านโยบายไปปฏิบัติ มาตรการควบคุม ประเมินผลและการกระตุ ้นส่งเสริม และเป้าหมายและ               

วัตถุประสงค์ของนโยบาย (Tongkow, B.E.2534) ในขณะท่ีปัจจัยด้านภาวะผู้น�า และผู้น�านโยบายไป            

ปฏิบัติที่มีความส�าคัญเช่นเดียวกัน (Sudcharee, B.E.2536) ทั้งนี้ ผู ้วิจัยขอรวบรวมและเลือกเฉพาะ             

ปัจจัยที่สอดคล้องกับปัจจัยข้างต้น เพื่อน�ามาเป็นปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้

 อีกทั้งนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-2557 ที่                          

ทางคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้น�ามา            

เป็นกรอบแนวความคิดของแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นได้ก�าหนด

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการด�าเนินนโยบายไว้ เพื่อให้การน�านโยบายการบริหารและการพัฒนา               

จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความเป็นเอกภาพ 

และมีการบูรณาการการท�างานระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ท�าให้เกิดผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์           

ของนโยบาย จนท�าให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย สงบ สันติ จึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญกับ

ปัจจัยท่ีจะน�าไปสู ่การบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี (1) หน่วยงานของรัฐ                  

และข้าราชการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความเข้าใจท่ีตรงกันใน              

ปรัชญา ความคิด ทิศทางการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย (2) ข้าราชการทุกหน่วยงานมีจิตส�านึกและ                

ความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ (3) ทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับ

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การยอมรับ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย (4) มีการ                  

ส่งสัญญาณในการสนับสนุนการด�าเนินตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้              

จากรัฐบาลที่จริงจัง ชัดเจน และต่อเนื่อง



6         วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

 เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายไปปฏิบัติ ท่ีได ้จากการ                            

ทบทวนวรรณกรรม งานวิชาการ และการศึกษาผลงานการวิจัยที่เก่ียวข้องกับการน�านโยบายไปปฏิบัต ิ               

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ก�าหนดความส�าเร็จและความล้มเหลว และปัจจัยท่ีท�าให้เกิดปัญหา             

และอุปสรรคในขั้นตอนการน�านโยบายไปปฏิบัติ ผู้วิจัยสามารถอธิบายสรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระท่ีผู้วิจัย                

ได้ก�าหนดขึ้นมาน้ัน มาจากปัจจัยที่ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาจากงานทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง โดย       

ผู้วิจัยได้เลือกปัจจัยที่นักวิชาการได้ศึกษาและมีความคิดเห็นตรงกันหรือคล้ายคลึงกันมากที่สุดรวมทั้ง                

การใช้แนวคิดของ วรเดช จันทรศร (B.E.2554: 98-103) และศุภชัย ยาวะประภาษ (B.E.2545: 101-118) 

ที่ได้ศึกษาและจ�าแนกปัญหาของการน�านโยบายไปปฏิบัติท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จและความล้มเหลว มาเป็น             

กรอบแนวทางในการสร้างกรอบแนวความคิดของผู้วิจัย และผู้วิจัยได้เลือกปัจจัยท่ีคาดว่าจะมีอิทธิพล                   

ที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในขั้นตอนการน�านโยบายไปปฏิบัติในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงจะประกอบไปด้วย            

6 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความสอดคล้องของนโยบายกับพื้นท่ี 2) ความชัดเจนของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย              

ของนโยบาย 3) สมรรถนะและทรัพยากรขององค์กร 4) กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐที่น�า

นโยบายไปปฏิบัติ 5) ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการน�านโยบายไปปฏิบัติ และ 6) การเข้ามา            

มีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการน�านโยบายไปปฏิบัติ

 ความส�าเร็จในการน�านโยบายไปปฏิบัติ นักวิชาการทางด้านนโยบายสาธารณะได้ให้ค�าอธิบาย              

ตรงกนัว่า ความส�าเรจ็ของการน�านโยบายไปปฏบิตันิัน้คอื การด�าเนนินโยบายเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และ

เป้าหมายของนโยบาย ดังนั้น ความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด                     

ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่ผู้วิจัยเลือกมาศึกษาคือ การบรรลุ

วัตถุประสงค์ของนโยบาย ได้แก่ (1) การลดการใช้ความรุนแรงในพื้นท่ี และแสวงหาทางออกจากความ                

ขัดแย้งโดยสันติวิธี (2) ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และด�ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข                      

(3) สังคมจังหวัดชายแดนใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีความเข้มแข็ง และ (4) ประชาชนท้ังในและ                    

นอกพืน้ที ่มคีวามเข้าใจและสนบัสนนุแนวทางการด�าเนนิการของรฐัในการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้

วิธีการศึกษาวิจัย

 ผู้วิจัยได้ใช้การศึกษาวิจัยแบบผสมผสานวิธี โดยเน้นไปที่การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก เก็บรวบรวม

ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามและการวิจัยภาคสนามโดยการส�ารวจจากกลุ่มตัวอย่างผู้น�าประชาชน   

ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจ�านวน 407 ตัวอย่าง (ค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค�านวณของ       

ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ก�าหนดขอบเขตความคลาดเคลื่อนท่ี (e) 0.05 จากกลุ่มประชากรผู้น�า

ประชาชน จ�านวน 10,317 คน (พจิารณาข้อมลูจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย วนัที ่30 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2559)) ประเมินค่าความคิดเห็นเกี่ยวกับความส�าเร็จของแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา         

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ที่น�าไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเสริมการศึกษา             

ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น�าประชาชน จ�านวน 10 คน เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้             

มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส: กรณีศึกษา

แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560

 ผู ้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับ               

การวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูลหรือโปรแกรม SPSS For Windows ท�าการวิเคราะห์ประมวลผล โดยใช้        

สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบสอบถาม              

ที่ใช้ถามกลุ่มตัวอย่างและ ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ 0.05 เพื่อ       

วิเคราะห์ข้อมูลหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา           

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ตัวแปรและนิยามศัพท์เฉพาะ

 ตัวแปรอิสระ ที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ประกอบด้วย (1) ปัจจัยความสอดคล้องของนโยบายกับพื้นที่ 

(2) ปัจจัยความชัดเจนของวัตถุประสงค์/เป้าหมายของนโยบาย (3) ปัจจัยสมรรถนะและความเพียงพอ         

ของทรัพยากร (4) ปัจจัยกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐที่น�านโยบายไปปฏิบัติ (5) ปัจจัย        

ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการน�านโยบายไปปฏิบัติ (6) ปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมของภาค             

ประชาสังคมและภาคประชาชนในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ

 ตัวแปรตาม ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคือ ความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา             

และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2561 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 4 ด้าน

 ด้านที่  1  การลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

 ด้านที่  2  คุณภาพชีวิตที่ดีและด�ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขของประชาชน

 ด้านที่  3  สังคมจังหวัดชายแดนใต้ เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความเข้มแข็ง

 ด้านที่  4 ประชาชนทั้งในและนอกพื้นท่ี รวมท้ังประชาคมระหว่างประเทศมีความเข้าใจ                  

และสนับสนุนแนวทางการด�าเนินการของฝ่ายรัฐ

 นิยามปฏิบัติการ

 เจ้าหน้าที่รัฐ หมายถึง ข้าราชการพลเรือน พนักงานราชการ ลูกจ้าง บุคลากรท่ีสังกัดหน่วยงาน        

ของรัฐ ต�ารวจ ทหาร สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่มีพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่รับผิดชอบตาม               

นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 ผู ้น�าประชาชน หมายถึง ประชาชนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในระดับผู ้น�าหมู ่บ้าน/ผู ้น�าชุมชน        

ประกอบด้วย ก�านัน สารวัตรก�านัน แพทย์ประจ�าต�าบล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ                 

หมู่บ้าน ผู้น�าศาสนา ครูสอนศาสนา และผู้ทรงคุณวุฒิในหมู่บ้านที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส

 ประชาชน หมายถึง ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิล�าเนาและอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และเป็น      

ผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ผู้ได้รับผลหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการน�านโยบายการแก้ไข 

ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด             

ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติหรือด�าเนินการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
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สมมติฐานในการวิจัย

 1. ความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้              

พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มีความส�าเร็จ และเมื่อพิจารณาความส�าเร็จรายด้าน

ของแผนปฏิบัติการฯ แล้ว จะต้องมีความส�าเร็จทั้งสี่ด้าน

 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนา                

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย (1) ปัจจัย             

ด้านความสอดคล้องของนโยบายกับพื้นที่ (2) ปัจจัยด้านความชัดเจนของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย               

ของนโยบาย (3) ปัจจัยด้านสมรรถนะและทรัพยากรขององค์กร (4) ปัจจัยด้านกลไกความร่วมมือ               

ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่น�านโยบายไปปฏิบัติ (5) ปัจจัยด้านทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้อง                   

ในการน�านโยบายไปปฏิบัติ และ (6) ปัจจัยด้านการเข้ามามีส ่วนร่วมของภาคประชาสังคมและ                           

ภาคประชาชนในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ

การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ

 ผู ้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ แล้วน�ามาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ               

ผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและตรงตามเนื้อหา ตามเจตนารมณ์ของการวิจัย และน�า

แบบสอบถามไปทดลองใช้เพื่อหาความเชื่อมั่นของประชากรที่มิใช่กลุ่มตัวอย่างจ�านวน 35 ตัวอย่าง แล้วน�า

มาค�านวณวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นด้วย การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิเคราะห์

แบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดปัตตานี พบว่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม         

ซึ่งได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่า .946 ซึ่งถือว่ามีความเที่ยงตรงสามารถน�าไปใช้ในการเก็บ                      

ข้อมูลได้

ผลการศึกษาวิจัยและการอภิปรายผล

 จากข้อมูลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้น�าประชาชนที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส          

ที่ใช้ในการศึกษา จ�านวน 407 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีภูมิล�าเนาอยู่ในกลุ่มพื้นที่สีเหลือง (พื้นที่                      

ท่ีมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบปานกลาง) ประกอบไปด้วย อ�าเภอเมือง อ�าเภอตากใบ             

อ�าเภอยี่งอ อ�าเภอศรีสาคร อ�าเภอสุไหงโก-ลก อ�าเภอสุไหง-ปาดี อ�าเภอจะแนะ อ�าเภอเจาะไอร้อง                  

กลุ่มตัวอย่างผู้น�าประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีระดับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ประกอบ      

อาชีพเกษตรกร และมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการหมู ่บ้านมากท่ีสุด                   

โดยมีผลการศึกษา ต่อไปนี้

 1. ระดับความสำาเร็จในการนำาแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน              

ภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 



9
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส: กรณีศึกษา

แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560

 ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้          

พ.ศ. 2558-2560 ประสบความส�าเร็จรวมทุกด้านในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และค่าส่วน                

เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .525 ความส�าเร็จด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมมีค่าอยู่ในล�าดับ          

สูงสุด รองลงมา คือความส�าเร็จด้านความเข้าใจและสนับสนุนแนวทางการด�าเนินงานของภาครัฐ                     

ส่วนความส�าเร็จด้านการลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี     

และด้านการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและด�ารงอยู ่ในสังคมได้อย่างปกติสุข อยู ่ในล�าดับท่ีสามและล�าดับท่ีสี่              

ตามล�าดับ เมื่อพิจารณาระดับความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส และสามารถอภิปรายความส�าเร็จ         

ทั้ง 4 ด้าน ได้ดังต่อไปนี้

  1.1 ความส�าเร็จด้านการอยู ่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 

ประชาชนอยูร่่วมกนัในสงัคมทีม่คีวามหลากหลาย เป็นสงัคมพหุวฒันธรรมได้ สามารถท�างานหรอืท�ากจิกรรม

ต่าง ๆ ร่วมกับเพ่ือนต่างศาสนาได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีความขัดแย้งกัน เพราะสังคมในจังหวัดชายแดน          

ภาคใต้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมที่อยู ่คู ่กันมาในพื้นที่หลายร้อยปี และ         

ประชาชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ให้ความเคารพในความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน ให้เกียรติ                     

Xความสำาเร็จในการนำานโยบายไปปฏิบัติ s.d. แปลผล

1. ด้านการลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่และแสวงหาทางออก
จากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

3.56 .657 สูง

2. ด้านการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและด�ารงอยู่ในสังคมได้อย่าง  
ปกติสุข

3.48 .640 สูง

3. ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 3.90 .713 สูง

4. ด้านความเข้าใจและสนับสนุนแนวทางการด�าเนินงานของ
ภาครัฐ

3.67 .703 สูง

ความสำาเร็จในการนำานโยบายไปปฏิบัติทุกด้าน 3.65 .525 สูง

χ

 ผลการศึกษาระดับความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด       

ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส พบว่าแผนปฏิบัติการ การแก้ไข        

ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 มีความส�าเร็จทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับสูง                      

ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1. ผลการวิเคราะห์ระดับความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนา               

จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
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ไม่ดูหมิ่นแนวทางการปฏิบัติตน การปฏิบัติศาสนกิจของศาสนิกชนอื่นในพื้นท่ี ประชาชนสามารถด�ารง       

ชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขในพื้นที่ที่มีความแตกต่างหลากหลาย อีกทั้งยังมีความเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง          

ในศาสนา อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ของบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี เมื่อมีความเสียหาย ความสูญเสีย            

จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ประชาชนในพื้นที่พร้อมที่จะช่วยเหลือและให้ก�าลังใจเจ้าหน้าที่               

และประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน หากไม่มีการยุยงหรือปลูกฝังสร้างความเกลียดชังซึ่งกันและกัน            

จากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งและเกิดความไม่เช่ือใจซึ่งกันและกัน เหตุการณ์               

การก่อความไม่สงบทีเ่กดิข้ึนท�าให้ความสมัพนัธ์ในการร่วมท�ากจิกรรมทางประเพณขีองคนในพืน้ทีล่ดลงบ้าง 

หรือกล่าวได้ว่าเริ่มท่ีจะเหินห่างกันมากขึ้น การที่จะท�าให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมท่ีมี                    

ความเข้มแข็งน้ัน สิ่งที่รัฐบาลต้องแก้ไขคือ การลดอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่คอยยุยงให้เกิด             

ความขัดแย้ง การปลูกฝังความเชื่อผิด ๆ การบิดเบือนค�าสอนทางศาสนา บิดเบือนประวัติศาสตร์ ให้แก่

ประชาชนและแนวร่วมในพื้นที่ ในส่วนการส่งเสริมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นนั้น ที่ผ่านมา                   

ภาครัฐสนับสนุนส่งเสริมมาแล้วในระดับที่ดี

  1.2  ความส�าเร็จด้านความเข้าใจและการสนับสนุนแนวทางการด�าเนินงานของรัฐ             

จากประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมทั้งประชาคมระหว่างประเทศ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ประชาชน         

ในพื้นที่เห็นว่า นโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจากความตั้งใจ                         

ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาตามแนวทางพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พฒันา” และแนวปรชัญา “เศรษฐกจิ

พอเพียง” ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจแนวทางการด�าเนินงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข              

ปัญหาการก่อความไม่สงบและความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชน

พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่ทางหน่วยงานรัฐจัดขึ้น                   

ในพื้นที่ ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีรัฐเป็นอย่างดี เช่น การเข้าร่วมท�ากิจกรรม

และสนับสนุนการท�างานของทหาร ต�ารวจ โดยช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่อง และดูแลความปลอดภัยใน            

หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง เพราะเป็นพ้ืนที่บ้านเกิดและอยู่อาศัย ประชาชนจึงพร้อมที่จะสนับสนุนและ              

ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ หากภาครัฐอยากได้การสนับสนุนจากประชาชน การสนับสนุนต้องมา           

พร้อมกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและเสนอโครงการ ประชาชนจะไม่            

สนับสนุนโครงการที่มาจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ก�าหนดนโยบาย และประชาชนส่วนใหญ่ใน

พืน้ทีย่งัไม่เหน็ด้วยกบัแนวทางการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งด้วยกระบวนการเจรจาพดูคยุทีภ่าครฐัด�าเนนิการ

กับกลุ่มมาราปาตานีและภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง และยังไม่เชื่อมั่นว่า                  

การเจรจากับกลุ่มมาราปาตานีจะท�าให้พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความสงบสุข มีมาตรการหยุดยิง          

หรือท�าร้ายผู้บริสุทธิ์ เพราะเชื่อว่ากลุ่มดังกล่าวไม่มีศักยภาพพอที่จะมีอ�านาจควบคุมกลุ่มผู ้ก่อความ                     

ไม่สงบทุกกลุ่มในพื้นที่ให้ลดการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ จึงท�าให้ความส�าเร็จด้านนี้มีประเด็นที่ถือว่า              

ไม่ประสบความส�าเร็จน่ันคือ การเจรจากับกลุ่มมาราปาตานีซ่ึงถือว่าเป็นแนวทางที่ประชาชนส่วนใหญ่               

ไม่เห็นด้วย
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส: กรณีศึกษา

แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560

  1.3  ความส�าเร็จด้านลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง 

โดยสันติวิธี ผลการศึกษาสรุปได้ว ่า ประชาชนในพื้นท่ีมีส ่วนร่วมในการออกมาเฝ้าระวังและดูแล                       

ความปลอดภัยภายในหมู ่บ ้าน/ชุมชนของตนเองตามแผนการแก ้ไขป ัญหาและพัฒนาจังหวัด                             

ชายแดนภาคใต้ ภายหลังการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                   

พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติ เหตุการณ์การก่อความไม่สงบ/ความถี่ของการก่อความไม่สงบในพื้นที่ลดลง                    

ในด้านความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและทรัพย์สินของส่วนรวมลดลง จ�านวนผู ้เสียชีวิต                         

ผู้บาดเจ็บ และผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงลดลง และเมื่อมีการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบท้ังการ                 

ลอบท�าร้ายและการวางระเบิด จ�านวนความเสียหายต่อร่างกาย รวมทั้งทรัพย์สิน อาคารบ้านเรือนก็ไม่              

เสียหายรุนแรงเหมือนเม่ือก่อน อันเน่ืองมาจากการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนั้นไม่ได้มุ่งที่จะให ้             

เกิดสูญเสียหรือความเสียหายมากเกินไป เพียงแค่ต้องการให้มีเหตุการณ์เพ่ือแสดงออกว่ากลุ ่มผู ้ก่อ                              

ความไม่สงบยังมีศักยภาพในการก่อเหตุ ในส่วนของการก่อเหตุการท�าร้ายโดยการลอบยิงและการลอบวาง

ระเบิดน้ัน กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบมุ่งเป้าการท�าร้ายไปท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เช่น ทหาร ต�ารวจ ฝ่ายปกครอง 

มากกว่าการท�าร้ายประชาชนทั่วไป เนื่องจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสนับสนุนการลดใช้                  

ความรุนแรง และหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติวิธี และเมื่อมีเหตุการณ์ความรุนแรงหรือการก่อ                

ความไม่สงบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาสได้ร่วม                  

แสดงออกอย่างเห็นได้ชัดว่าไม่เห็นด้วยกับการกระท�าความรุนแรงของกลุ ่มผู ้ก ่อความไม่สงบและ                         

ไม่สนับสนุนการกระท�าดังกล่าว เช่น การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ การออกไปเดินรณรงค์ เป็นต้น                        

มีประเด็นที่น่าสนใจคือ การก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่น้ัน ไม่ได้เกิดเพราะอุดมการณ์แบ่งแยก               

ดินแดนเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด อิทธิพลเถื่อน เป็นต้น          

รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย

  1.4  ความส�าเร็จด้านการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและด�ารงอยู ่ในสังคมได้อย่างปกติสุข              

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ภายหลังการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดน                

ภาคใต้ดังกล่าวไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ในด้านอาชีพตามความต้องการและศักยภาพของประชาชนในหมู ่บ้าน/ชุมชน เนื่องจากประชาชน               

ส่วนใหญ่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ ท�าให้การประกอบอาชีพของคนใน           

พื้นที่แคบลงและขาดการส่งเสริม รวมทั้งการขาดโอกาสทางการศึกษา ภายหลังจากการน�าแผนปฏิบัติการ 

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ มีการส่งเสริมด้านการศึกษา และเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาโดยการให้โควตาพิเศษไปศึกษาต่อ ปัจจุบันประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจ�าวัน เดินทาง           

ไปประกอบอาชีพ และท�ากิจกรรมทางศาสนา โดยไม่มีความหวาดกลัว หวาดระแวง จากเหตุการณ์             

ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ แต่ก็ไม่ประมาท มีความระมัดระวังอยู ่เสมอ หลีกเลี่ยงการเดินทางใน                  

เส้นทางเปลี่ยวหรือพื้นที่เสี่ยง ประชาชนส่วนใหญ่มีความเคยชินกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพราะเหตุการณ์           

ที่เกิดขึ้น เกิดมานานมากกว่า 10 ปี จากการลอบท�าร้าย ลอบวางระเบิดในแต่ละครั้งกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

จะมีการวางแผน เฝ้าสังเกตการณ์เป้าหมายใช้เวลานาน มีการท�าเป็นขั้นตอน ไม่ใช่ว่าจะยิงใครหรือ                   

วางระเบิดยังไงก็ได้ ภายหลังการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้            
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ดังกล่าวไปปฏิบัติ ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ยังได้รับบริการทางการแพทย์ การสาธารณสุขพื้นฐาน              

จากหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องอย่างทั่วถึง เป็นธรรม เยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับโอกาสทางการศึกษา        

ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศและต่างประเทศอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม และมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น           

การศึกษาสายสามัญหรือด้านศาสนา และที่ส�าคัญประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับโอกาสในการส่งเสริม 

สนับสนุนการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ การเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือแรงงาน

จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

 2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำาเร็จในการนำาแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหา            

และพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

 จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระที่ดีที่สุดที่มีความสัมพันธ์ทางบวกหรือ                       

มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้              

พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจ�านวน                  

4 ตัวแปร ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2.  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในภาพรวม

Coefficient

ชื่อตัวแปร B Std. 
Error

Beta t Sig.

Collinearity

Statistics

Tolerance VIF

ความสอดคล้องของนโยบายกับพื้นที่  .076 .043 .102 1.752 .081 .330 3.032

ความชัดเจนของวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
ของนโยบาย 

 .083 .044 .112 1.889 .060 .318 3.142

สมรรถนะและความเพียงพอของ
ทรัพยากร

 .105 .029 .142 3.665 .000* .741 1.350

กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  .113 .035 .147 3.175 .002* .523 1.913

ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องฯ  .076 .038 .101 2.001 .046* .440 2.271

การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและ
ประชาชนฯ

 .247 .037 .324 6.780 .000* .491 2.036

ค่าคงที่ (Constant) 1.222 114 10.725 .000*

a. Dependent Variable: ความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการฯ ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

R = .743, R2 = .552, Adjusted R Square = 0.545, SEE = .354, F = 82.212, sig of F = .000*, P < 0.05

*ค่านัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05
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แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560

 จากตารางที่ 2 เมื่อท�าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)                 

พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .743 และก�าลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณมีค่า .552              

แสดงว่า ตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมด 6 ตัวแปร สามารถร่วมกันพยากรณ์ความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการ 

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส            

ได้ร้อยละ 54.5 ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า .354 และผลการวิเคราะห์                 

ความแปรปรวนเพื่อทดสอบนัยส�าคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์       

สหสัมพันธ์พหุคูณมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 เมื่อท�าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการสร้างสมการพยากรณ์หาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล                               

ต่อความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.                  

2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมพบว่า ตัวแปรอิสระท่ีดีท่ีสุดท่ีมีอิทธิพล                       

ต่อความส�าเร็จในการน�าแผนปฏบิติัการ การแก้ไขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 

ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีจ�านวน 4 ตัวแปร โดยเรียงล�าดับ

จากตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลน้อยสุด พิจารณาจากค่า Standardized                   

Coefficient (Beta) ได้แก่ ปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน                        

ในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐที่น�านโยบาย                 

ไปปฏิบัติ ปัจจัยสมรรถนะและความเพียงพอของทรัพยากร และปัจจัยความชัดเจนของวัตถุประสงค์/            

เป้าหมายของนโยบาย

 ดังนั้น เมื่อพิจารณาเฉพาะปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ทางบวกหรือมีอิทธิพลกับระดับความส�าเร็จ            

ในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติ          

ในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ 0.05 แล้วพบว่า หากมีการเพิ่มสมรรถนะให้กับ          

หน่วยงานในพื้นที่ สนับสนุนทรัพยากรที่ทันสมัยและมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน บริหารจัดการให้          

เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐท่ีน�านโยบายไปปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ            

ท�าความเข้าใจ ให้ความรู ้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการน�านโยบายไปปฏิบัติให้มีทัศนคติที่ดีต่อ           

นโยบาย แผนปฏิบัติการและการปฏิบัติงาน และที่ส�าคัญ การส่งเสริมกระบวนการการเข้ามามีส่วนร่วม          

ของภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติแล้ว หากปัจจัยเหล่านี้                

ได้รับการกระตุ้นและการสนับสนุนมากขึ้น จะท�าให้ความส�าเร็จในการน�านโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือ              

แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส                 

นั้นมีโอกาสประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้นด้วย

 เมื่อท�าการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จรายด้าน ในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีจังหวัดนราธิวาส สามารถ          

สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในแต่ละด้านได้ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3.  ตารางสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในแต่ละด้าน

ปัจจัย (ตัวแปรอิสระ)

ความสำาเร็จของแผนปฏิบัติการฯ
(ตัวแปรตาม)

ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 4

ความสอดคล้องของนโยบายกับพื้นที่ √ √
ความชดัเจนของวตัถปุระสงค/์เปา้หมายนโยบาย √

สมรรถนะและความเพียงพอของทรัพยากร √ √
กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานฯ  √ √

ทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องฯ √

การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชนฯ

√ √ √ √

ด้านการลดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่และแสวงหาทางออกจากความขัดแย้ง           

โดยสันติวิธี

หมายเหตุ: *ความส�าเร็จแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 

  ด้านที่ 1 คือ

ด้านที่ 2  คือ  ด้านการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และด�ารงอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ด้านที่ 3  คือ   ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ด้านที่ 4  คือ   ด้านความเข้าใจและสนับสนุนแนวทางการด�าเนินงานของภาครัฐ

 จากตารางที่  3 เมื่อท�าการวิเคราะห์ป ัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จแยกในแต่ละด้าน                        

ในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติ        

ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพบว่า ปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน                

ในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในทุกด้านของแผนปฏิบัติการ         

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 อีกทั้งปัจจัยดังกล่าวยังเป็นปัจจัย 

(ตัวแปรอิสระ) เดียวท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล         

ต่อความส�าเร็จในภาพรวมที่ปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชนใน

กระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือความสัมพันธ์สูงสุด ท่ีระดับนัยส�าคัญทางสถิติ        

ที่ระดับ .05

 โดยสามารถเรียงล�าดับการอภิปรายจากตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดไปหาตัวแปรที่มีอิทธิพล            

น้อยสุด ได้ดังต่อไปนี้
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แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560

  2.1 การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในกระบวนการน�า

นโยบายไปปฏิบัติ สามารถอภิปรายได้ว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและประชาชน                   

ในกระบวนการการน�านโยบายไปปฏิบัติ ถือได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญท่ีสุดในการขับเคล่ือนแนวทางการแก้ไข             

ปัญหาและการพัฒนาด้านต่าง ๆ ทั้งการมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น การมีส่วนร่วมในการให้          

ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะการด�าเนินกิจกรรมของรัฐไม่ว่าจะกิจกรรมใดก็ตาม เป็นการด�าเนิน        

เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมส่วนรวม ประชาชนคือ ผู้ได้รับผลกระทบ          

ทั้งด้านบวกและด้านลบต่อการด�าเนินกิจกรรมของรัฐเสมอ หากเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม         

ประชาชนจะรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงและให้การสนับสนุนต่อนโยบาย และหากประชาชนสนับสนุนก็จะส่งผล           

ให้นโยบายประสบความส�าเร็จได้ ดังนั้น การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจึงเป็นปัจจัยท่ีส�าคัญ         

ที่จะท�าให้นโยบายประสบความส�าเร็จ จากการสัมภาษณ์ผู้น�าประชาชนได้ข้อสรุปว่า 

 “ประชาชนในพื้นที่ถือว่าเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเป็นผู้ที่ได้รับ        

ผลกระทบจากการน�านโยบาย แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการการแก้ปัญหา              

ไปปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ ที่ผ่านมาภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไป          

มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เก่ียวกับการน�ากิจกรรม โครงการ

ต่าง ๆ ที่มาด�าเนินการในพื้นที่บ้าง และปัจจุบันประชาชนในพื้นที่มีความไว้วางใจ              

เจ้าหน้าท่ีมากขึ้น จึงท�าให้เกิดการมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่            

ในการร่วมกันจัดกิจกรรมในหมู่บ้านชุมชน” 

 กล่าวได้ว่า นโยบายสาธารณะมีความส�าคัญต่อประชาชน หากผลลัพธ์ของนโยบายท่ีเกิดข้ึนตรง     

ตามเป้าประสงค์ที่ประชาชนต้องการจะท�าให้ได้รับความพอใจ และส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ท�าให้ประชาชน      

มีความเชื่อมั่นไว้วางใจในรัฐบาลมากยิ่งข้ึน ในทางตรงกันข้าม หากผลลัพธ์ที่ออกมาท�าให้คุณภาพชีวิต

ประชาชนตกต�่า จะท�าให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นศรัทธา และต่อต้านรัฐบาลได้ ดังนั้น นโยบายต้อง             

ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เพราะประชาชนมีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งในการผลักดันให้การน�านโยบาย       

ไปปฏิบัติประสบความส�าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อาคม ใจแก้ว (B.E.2533) ที่พบว่า ปัจจัย             

ด้านชุมชนและปัจจัยด้านประชาชนมีความสัมพันธ์กับความส�าเร็จของการน�านโยบายไปปฏิบัติ และ        

สอดคล้องกับงานวิชาการของ สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ (B.E.2555: 32-33) ที่กล่าวว่า ความส�าเร็จของนโยบาย

ต้องได้รับการสนับสนุนจากประชาชน เพราะเป็นพลังส�าคัญในการผลักดันให้การน�านโยบายไปปฏิบัติ        

บรรลุผล

  2.2  กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐที่น�านโยบายไปปฏิบัติ สามารถ       

อภิปรายได้ว่า การท�างานร่วมกันหรือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับ              

การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีส่วนส�าคัญอย่างย่ิงในการแก้ไขปัญหาและ             

เกิดผลส�าเร็จ เพราะที่ผ่านมา การท�างานของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าท่ีต่างคนต่างท�า ท�าให้การท�างาน          

ไร้ทิศทาง บางครั้งซ�้าซ้อนและขัดแย้งกัน จึงเป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินนโยบายให้บรรลุผล จึงมีการ              

จัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่ประสานความร่วมมือ บูรณาการการท�างานระหว่างหน่วยงาน          
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ในพื้นที่ เช่น การต้ังศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นหน่วยงาน          

หลักดูแลด ้านการพัฒนาและอ�านวยความเป ็นธรรมในพ้ืนท่ี และการตั้งกองอ�านวยการรักษา                                    

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือด้าน                       

การรักษาความมั่นคงระหว่างก�าลังทหาร ต�ารวจ ฝ่ายปกครองและก�าลังภาคประชาชน จึงเป็นการตั้ง             

หน่วยงานพิเศษขึ้นมาเหมือนหน่วยงานกลางเพื่อแก้ไขความซับซ้อนและยุ่งยากในการปฏิบัติงาน ดังนั้น           

การปฏิบัติงานให้บรรลุผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติงานในลักษณะ                   

ช่วยเหลือเกื้อกูล ส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จากการสัมภาษณ์ผู้น�าประชาชนได้ข้อสรุปว่า 

 “ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการด�าเนินนโยบายนั้น ปัจจุบันถือว่ามี           

การบูรณาการการท�างานร่วมกันมากกว่าเมื่อก่อนเยอะ จะเห็นได้จากปัจจุบันเวลา             

มีกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ลงมาจะมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานลงพื้นที่

ท�างานร่วมกัน เนื่องจากสภาพปัญหาที่จะต้องการแก้ไขนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน         

หลายส่วน  และในด้านการดแูลความปลอดภยัเจ้าหน้าทีม่กีารแบ่งพืน้ทีค่วามรบัผดิชอบ

กันอย่างชัดเจนท�าให้การท�างานมีความคล่องตัว และเมื่อเกิดเหตุการณ์เจ้าหน้าที่มี            

การประสานความร่วมมือกันอย่างดี ท�าให้ประชาชนมั่นใจและมีความเข่ือมั่นใน               

การท�างานของเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้น” 

 ดังจะกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกต่าง ๆ ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน             

ท่ีน�านโยบายไปปฏิบัติ จ�านวนหน่วยงานที่มีความเก่ียวข้องกับการน�านโยบายไปปฏิบัติยิ่งมีมาก                        

ยิ่งประสบปัญหาเรื่องการประสานงาน ประสานความร่วมมือ การตัดสินใจเป็นไปอย่างล่าช้า จะมีผลต่อ               

ความส�าเร็จและล้มเหลวของการน�านโยบายไปปฏิบัติ (Yavapraphas, B.E.2545) ดังนั้น การจัดตั้ง                

หน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อท�าหน้าที่ประสานงาน บูรณาการท�างานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นท่ี               

จึงเป็นสิ่งท่ีจ�าเป็นที่จะช่วยให้การด�าเนินงานแก้ไขปัญหาและงานด้านการพัฒนาเป็นไปด้วยความต่อเนื่อง          

มีแนวทางและทิศทางการท�างานสอดคล้องกัน สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ (B.E.2555: 431-446) กล่าวว่า องค์กร

หรือผู้น�านโยบายไปปฏิบัติที่มีความเกี่ยวข้องมาก ยิ่งท�าให้กระบวนการการน�านโยบายไปปฏิบัติมี                    

ความยุ่งยากและซับซ้อนมากส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามนโยบาย

  2.3 สมรรถนะและความเพียงพอของทรัพยากร สามารถอภิปรายได้ว่า ทรัพยากร            

เป็นส่วนที่มีส�าคัญอย่างมากในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งทรัพยากร

ที่เป็นก�าลังคน ก�าลังเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ ทรัพยากรที่เป็นเงินงบประมาณที่ใช้ในการด�าเนิน

กิจกรรม โครงการต่าง ๆ ทรัพยากรด้านการบริหารต่าง ๆ ท้ังวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีน�ามาใช้ 

ทรัพยากรเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือทางการบริหารและการด�าเนินงาน อีกท้ังยังเป็นส่วนสนับสนุนให้                  

หน่วยงานของรัฐในพื้นที่มีสมรรถนะที่ดี มีประสิทธิภาพในการท�างานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด          

ชายแดนภาคใต้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ น่ันคือสันติสุขของจังหวัดชายแดน                   

ภาคใต้ และจากการสัมภาษณ์ผู้น�าประชาชนให้ความเห็นอย่างสอดคล้องกันว่า
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แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560

 “หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่นั้น มีความสามารถ

มากพอที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา        

ด้านความมั่นคงและงานด้านการพัฒนาพื้นท่ีนั้นมีความเพียงพอจนอาจจะบอกได้ว่า        

เกินความเพียงพอหรือความจ�าเป็นด้วยซ�้า จะเห็นตัวเลขงบประมาณที่ใช้ในการแก้ไข          

ปัญหาในแต่ละปีนั้นมีจ�านวนมหาศาล ทั้งงบด้านความมั่นคง และงบด้านการพัฒนา” 

 ดังจะเห็นได้จากหลาย ๆ โครงการที่ภาครัฐสนับสนุนและส่งเสริมล้วนแล้วแต่ใช้เงินงบประมาณ      

ทั้งส้ิน เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษา การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบ           

อาชีพ เป็นต้น ที่จะท�าให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อความส�าเร็จของ          

การน�านโยบายไปปฏิบัติ หนึ่งในปัจจัยนั้นคือ ปัจจัยทางด้านทรัพยากรที่ต้องมีความเพียงพอ ทั้งเงิน                

งบประมาณ จ�านวนบคุลากร และทรพัยากรทางด้านการบรหิาร และการปฏิบตังิานของเจ้าหน้าที ่ทรพัยากร

เหล่าน้ีจะต้องใช้อย่างถูกต้อง เต็มประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และท่ีส�าคัญคือ สมรรถนะและ            

ความพร้อมของหน่วยงาน ความสามารถขององค์การ ก็มีส่วนส�าคัญที่จะท�าให้การน�านโยบายไปปฏิบัตินั้น

ประสบความส�าเร็จ นักวิชาการหลายท่าน เช่น สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ (B.E.2555) มยุรี อนุมานราชธน (2009) 

อุทัย เลาหวิเชียร (B.E.2548) ที่ได้อธิบายถึงปัจจัยทางด้านทรัพยากรและสมรรถนะความพร้อม                           

ของหน่วยงานที่มีส่วนส�าคัญที่จะท�าให้นโยบายนั้นประสบความส�าเร็จ

  2.4  ทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีรัฐที่เกี่ยวข้องกับการน�านโยบายไปปฏิบัติ สามารถอภิปราย

ได้ว่า ปัจจัยที่จะท�าให้การน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.           

2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประสบความส�าเร็จนั้นคือ เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ             

การน�านโยบายไปปฏิบัติต้องมีทัศนคติที่ดีต่อนโยบายเป็นอันดับแรก เจ้าหน้าท่ีต้องเข้าใจแนวทาง ทิศทาง 

กรอบและวิธีการด�าเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายหรือแผนปฏิบัติการก่อน 

นอกจากนี้แล้ว ในอันดับต่อมา เจ้าหน้าท่ีต้องมีทัศนคติที่ดีต่อพื้นท่ี นั่นคือ เจ้าหน้าที่ต้องมีความเข้าใจ                

ในอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และวิถีของคนในพื้นที่ก่อนที่จะลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่ และ

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ ที่จะลงมาปฏิบัติงานนั้นจะต้องมีความตั้งใจท�างานด้วยความเต็มใจ เต็มก�าลัง                        

ความสามารถ จากการสัมภาษณ์ผู้น�าประชาชนให้ความเห็นอย่างสอดคล้องที่ว่า 

 “เจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีทหาร ต�ารวจ ฝ่ายปกครอง หรือแม้แต่         

เจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ หรือเจ้าหน้าที่             

ชัน้ผู้น้อย ทีป่ฏบิตังิานประจ�าอยูใ่นพืน้ที ่ทกุคนมคีวามตัง้ใจ มคีวามจรงิใจ เตม็ใจเสยีสละ

ที่จะท�างาน และมีความตั้งใจจริงที่จะร่วมมือกับประชาชนในพื้นท่ี ในการแก้ไขปัญหา         

ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส บางครั้งเจ้าหน้าทหารที่มาจากต่างพื้นที่ (ภาคอื่น)          

หน่วยงานจะมีการอบรมท�าความเข้าใจในวิถีชีวิต ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมของคน         

ในพื้นที่ก่อนลงมาปฏิบัติงาน ท�าให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติได้อย่างเข้าใจ จึงได้รับ

ความร่วมมือจากประชาชน และความเชื่อใจจากประชาชน” 
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 ดังนั้น ทัศนคติความเข้าใจและความผูกพันของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อวัตถุประสงค์ของนโยบาย                

มีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของนโยบาย นโยบายท่ีมีผลให้ผู ้ปฏิบัติต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ               

วิถีชีวิตจากแนวทางการปฏิบัติเดิมมาก ๆ มักจะล้มเหลว และค่านิยมของผู้น�านโยบายไปปฏิบัติจะต้อง          

ไม่ขัดแย้งกับวตัถปุระสงค์ของนโยบาย และผู้น�านโยบายไปปฏบิตัเิหน็ถงึประโยชนท์ีจ่ะไดร้บัจากการปฏบิตัิ

ตามนโยบาย นโยบายนัน้จงึจะส่งผลไปสูค่วามส�าเรจ็ (Yavapraphas, B.E.2545) ผลการศกึษายงัสอดคล้อง

กับ อุทัย เลาหวิเชียร (B.E.2548: 313) ที่ได้อธิบายปัจจัยท่ีเอื้ออ�านวยต่อการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ           

ไว้ว่า การสนับสนุนของผู้ปฏิบัติ นอกจากผู้ปฏิบัติจะต้องทราบว่าจะปฏิบัติเรื่องอะไร มีสมรรถภาพเพียงพอ          

ที่จะปฏิบัติหรือไม่ ผู้ปฏิบัติควรมีลักษณะที่เต็มใจหรือมีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติด้วยความเต็มใจ           

เป็นเรื่องที่มีความจ�าเป็น ถ้าผู ้ปฏิบัติหรือผู ้น�านโยบายไปสู ่การปฏิบัติชอบนโยบายและเต็มใจท่ีจะ            

สนับสนุนโอกาสให้เกิดความส�าเร็จของนโยบายก็จะมีมาก

 เมื่อท�าการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จแยกเป็นความส�าเร็จรายด้าน ในการน�า           

แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติในพื้นท่ี         

จังหวัดนราธิวาส พบข้อมูลที่น่าสนใจคือ การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน           

ในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในทุกด้านของแผนปฏิบัติการ         

การแก้ไขปัญหาและพฒันาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 อกีทัง้ปัจจยัดงักล่าวยงัเป็นปัจจยัเดยีว 

ที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ                

ในภาพรวมทีปั่จจยัการเข้ามามส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคมและภาคประชาชนในกระบวนการน�านโยบาย

ไปปฏิบัติเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือความสัมพันธ์สูงสุดที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงสรุปได้ว่า    

หากรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น         

ให้ค�าแนะน�าปรึกษา ร่วมก�าหนดนโยบายหรือมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการการสนับสนุนด้านต่าง  ๆ  

จากภาครัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

และด�าเนินกิจกรรม นโยบายที่มาจากความคิดเห็นความต้องการของประชาชนมักจะให้การสนับสนุน           

และให้ความร่วมมอื นโยบายสาธารณะทีจ่ะประสบความส�าเร็จได้นัน้ ต้องได้รบัการสนบัสนนุจากประชาชน

และจากกลุ่มผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลจากนโยบายโดยตรง การท่ีประชาชนหรือ                   

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลจากนโยบายให้การสนับสนุนนโยบายสาธารณะใด แสดงว่า         

นโยบายสาธารณะนั้นสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของประชาชนทุกกลุ ่ม การสนับสนุน                  

จากประชาชนจะเป็นพลังส�าคัญในการผลักดันให้การน�านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติประสบความส�าเร็จ           

และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (Thamrongthanyawong, B.E.2555: 32-33)

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

 จากการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการน�านโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด          

นราธิวาส กรณีศึกษา แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส: กรณีศึกษา

แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

 1) รัฐบาลควรก�าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากการรับฟัง

ความคิดเห็น ข้อเสนอ และความต้องการจากทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน หรือในลักษณะนโยบายท่ีมาจาก

ล่างสู่บน (Bottom up) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้น�าประชาชนมีความคิดเห็นว่าแผนปฏิบัติการ การแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสอดคล้องกับพื้นที่ อยู ่ในระดับปานกลาง กล่าวคือ                    

แผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ              

ศักยภาพ และยังไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น นโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนา                         

จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมาจากการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านจากกลุ่มคนทุกภาคส่วนในพื้นที่           

และจะต้องเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของประชาชน เพื่อท่ีจะได้รับ                      

การยอมรับ การสนับสนุน และสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิผล

 2)  รัฐบาลควรก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย กรอบแนวทางการปฏิบัติของนโยบาย                    

การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็น                    

รูปธรรม จากผลการศึกษาพบว่า ผู ้น�าประชาชนมีความคิดเห็นว่าความชัดเจนของวัตถุประสงค์และ                    

เป้าหมายของแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในระดับปานกลาง              

กล่าวคือ หากมองในภาพรวม นโยบายมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน แต่ผู้น�านโยบายไปปฏิบัติ                 

ไม่สามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย หรือยังไม่สามารถด�าเนินงานการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อน               

ของประชาชนได้ อีกทั้งการวัดความส�าเร็จของนโยบายไม่สามารถวัดได้จากกิจกรรมและโครงการที่              

ด�าเนินการในพื้นที่ ดังน้ัน ส่ิงที่รัฐบาลควรให้ความส�าคัญคือ กระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ เพื่อให้             

ผูน้�านโยบายไปปฏบิตัสิามารถปฏบิตัไิด้ตามแนวทางและกรอบของนโยบาย และสามารถวดัผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้

จากความส�าเร็จภายหลังจากที่ผู ้ปฏิบัติหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน�านโยบายนั้นไปปฏิบัติแล้วว่าเกิด

ประสิทธิผลอย่างไร

 3)  รัฐบาลควรทบทวนและประเมินความคุ้มค่าในการด�าเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา          

ว่ามีความคุ้มค่าทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม มากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่รัฐบาลทุ่มเทลงไป              

ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากผลการศึกษาพบว่า ผู ้น�าประชาชนมี              

ความคิดเห็นว่า แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทรัพยากรท่ีเพียงพอ         

อาจจะกล่าวได้ว่ามีเพียงพอเกินความต้องการและความจ�าเป็น ท้ังทรัพยากรท่ีเป็นเงินงบประมาณท่ีใช้               

ไปมากกว่า 180,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 13 ปี (พ.ศ. 2547-2560) ทรัพยากรบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ          

ที่รัฐบาลส่งลงมาปฏิบัติงานมากกว่า 150,000 คน อีกทั้งการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณที่เกี่ยวข้อง        

กับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเงินงบประมาณเหล่านั้นได้ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ไม่เกิดการรั่วไหล หรือเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องตรวจสอบ                 

และประเมินความคุ้มค่าในการด�าเนินนโยบาย

 



20         วารสารรัฐประศาสนศาสตร์

 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

 1)  ภาครัฐควรจัดให้มีเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ เพื่อเปิด          

โอกาสและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการก�าหนดนโยบาย การน�านโยบาย แผนปฏบิตักิาร

หรือโครงการต่าง ๆ ไปปฏิบัติ หรืออาจจะให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติการท่ีอยู่ในพื้นท่ี            

ร่วมกันเสนอโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง เนื่องจากความ

ต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้น การสนับสนุนส่งเสริม          

ให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของประชาชน จะท�าให้ประชาชนให้การยอมรับ และสนับสนุน              

การท�างานของภาครัฐในด้านอื่น ๆ ตามมา สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีพบว่า ปัจจัยการเข้ามามีส่วนร่วม

ของภาคประชาสังคมและภาคประชาชนในกระบวนการน�านโยบายไปปฏิบัติ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือ        

ความสัมพันธ์มากที่สุดต่อความส�าเร็จในการน�าแผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัด            

ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560 ไปปฏิบัติ

 2)  ภาครัฐควรมอบหมายให้หน่วยงานในระดับพื้นท่ีเป็นหน่วยงานท่ีจะสร้างความรู้ ความเข้าใจ         

ในแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบและการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการ          

สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างการยอมรับความแตกต่างหลากหลายในอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี

และศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการและประชาชนทุกกลุ่ม                

ให้เกิดการยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีมีความหลากหลาย โดยเฉพาะการลดอิทธิพล           

ของกลุ ่มผู ้ก่อความไม่สงบในการยุยงสร้างความขัดแย้ง การปลูกฝังความเชื่อผิด ๆ การบิดเบือน              

ประวัติศาสตร์ ค�าสอนทางศาสนา การใส่ร้ายเจ้าหน้าท่ี และการน�าเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จให้แก่ประชาชน          

และแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ทราบ

 3)  ภาครัฐควรมีหน่วยงานกลางที่ท�าหน้าท่ีบูรณาการ ประสานความร่วมมือในการด�าเนินงาน         

ของหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ เพื่อให้การด�าเนินการในลักษณะหรือเรื่องเดียวกันไม่มีความซ�้าซ้อน         

หรือขัดแย้งกัน สามารถสร้างความร่วมมือ ประสานการท�างานระหว่างหน่วยงานได้ และที่ส�าคัญ หน่วยงาน

กลางนั้นจะต้องเชื่อมโยงการท�างานระหว่างหน่วยงาน ระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐระดับปฏิบัติการกับประชาชน       

ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการร่วมมือ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และการประสานการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น        

จะเห็นได้ว่า มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่บูรณาการประสานงานในระดับกลางเท่านั้นคือ กองอ�านวยการ             

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) และศูนย์อ�านวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) แต่ในระดับพื้นที่หรือระดับจังหวัดยังไม่มีหน่วยงานกลางที่ถูกแต่งตั้ง                  

ขึ้นมาเป็นพิเศษให้มีอ�านาจหน้าที่ในการบูรณาการท�างานในระดับจังหวัด

 4) ภาครัฐควรปรับทัศนคติ สร้างความรู้ ความเข้าใจในอัตลักษณ์ ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี          

วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ก�าลังจะลงมาปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้          

ทราบ และต้องมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง             

เพื่อที่จะได้ทราบปัญหา ข้อจ�ากัด และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในการท�างานของเจ้าหน้าท่ีในระดับปฏิบัติการ         

ที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อที่จะได้น�าปัญหา ข้อจ�ากัด และข้อเสนอแนะเหล่านั้นมาร่วมกันพัฒนา หาแนวทาง

การแก้ไขหรือหาทางออกร่วมกัน เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไข            

อย่างตรงจุด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความยั่งยืนต่อไป
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำาเร็จในการนำานโยบายไปปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส: กรณีศึกษา

แผนปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-2560
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