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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการประสานงานที่ 5 (ศปป.5) ร่วมกับ บริษัท โซเช่ียล สตราทีจิค จํากัด และ สวนดุสิตโพล 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดําเนินโครงการสํารวจการรับรู้ และความเช่ือมั่นต่อการดําเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมของประชาชนนอกพ้ืนที่ต่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการเสริมสร้างสันติสุขและการพัฒนาพื้นที่ และศึกษาความพึงพอใจ และความเช่ือมั่นต่อการดําเนินงานของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือแบบสอบถามและ
การสํารวจออนไลน์ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่พักอาศัยอยู่จังหวัดที่เป็นตัวแทนภูมิภาค 14 จังหวัด 
(ยกเว้น 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้) จํานวน 3,770 ตัวอย่าง  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง จํานวน 326 
ตัวอย่าง และสื่อมวลชน จํานวน 138 ตัวอย่าง  รวมท้ังสิ้นจํานวน 4,234 ตัวอย่าง เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมิถุนายน – 
กรกฎาคม 2564  
 
 
ความเช่ือม่ันต่อการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 
 ผลสํารวจความเช่ือต่อการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประเมินความ
เช่ือมั่น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย  ด้านความยุติธรรม ความเป็นธรรม  ด้านคุณภาพชีวิต และด้านการสร้าง
ความเข้าใจนําไปสู่การแก้ไขปัญหา พบว่า ภาพรวมความเช่ือม่ันอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 คิดเป็นร้อยละ 73.80  
โดยจําแนกความเช่ือมั่นรายด้าน พบว่า (1) ด้านคุณภาพชีวิตเป็นอันดับแรก ค่าเฉล่ียสูงสุด 3.74 คิดเป็นร้อยละ 74.80  
(2) ด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60   (3) ด้านความยุติธรรม ความเป็นธรรม ค่าเฉล่ีย 3.67 
คิดเป็นร้อยละ 73.40  และ (4) ด้านการสร้างความเข้าใจนําไปสู่การแก้ไขปัญหา ค่าเฉล่ีย 3.66 คิดเป็นร้อยละ 73.20 
ตามลําดับ โดยกลุ่มประชาชนนอกพื้นที่ทั่วไปมีความเชื่อมั่นต่อการดําเนินงาน ค่าเฉลี่ย 3.71 คิดเป็นร้อยละ 74.20 
มากกว่ากลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ และสื่อมวลชน   
 เมื่อเปรียบเทียบผลสํารวจ ปี 2563 พบว่า ปี 2563 มีความเช่ือมั่น ค่าเฉลี่ย 3.71 คิดเป็นร้อยละ 74.20 (ผล
สํารวจปี 2564 ความเช่ือมั่นลดลง -0.02)  โดยเช่ือมั่นด้านความปลอดภัยสูงสุดเช่นเดียวกัน  

ความเช่ือมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเช่ือมั่นเจ้าหน้าที่ทหารอยู่
ในระดับมาก ค่าเฉล่ียสูงสุด 3.72 คิดเป็นร้อยละ 74.40 รองลงมาคือ อาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(อส.จชต.) ค่าเฉล่ีย 3.63 คิดเป็นร้อยละ 72.60 และผู้นําชุมชน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน ค่าเฉล่ีย 3.50 
คิดเป็นร้อยละ 70.00   
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  นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
ที่สวยและน่าสนใจ ร้อยละ 76.00 เชื่อว่าประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ร้อยละ 74.80  
เชื่อว่าข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะท าให้ ลดความหวาดกลัวของคนนอกพ้ืนที่ได้  ร้อยละ 68.20  
และสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ร้อยละ 65.40 
 
พฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  
 พฤติกรรมการรับข่าวสารของกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารผ่าน สื่อโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 90.88  
(ช่อง 3เอชดี ,ช่อง 7เอชดี,ไทยรัฐ32, ททบ.5)  โดยกลุ่มที่ไม่รับชมโทรทัศน์ ททบ. 5 ระบุเหตุผล เพราะรายการขาดความ
หลากหลาย/ไม่น่าสนใจ เช่น มีรายการบันเทิงน้อย ไม่ชอบดูรายการโทรทัศน์ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอื่นมากกว่า เช่น 

Facebook หนังสือพิมพ์ออนไลน์  ยูทูป เว็บไซต์ และไม่มีสัญญาณ /สัญณาณภาพไม่ชัดเจน) รองลงมาคือ  หนังสือพิมพ์ (แบบ

ออนไลน์มากกว่าสิ่งพิมพ์)  ไลน์ / LINEToday และยูทูป  สื่อที่ติดตามแล้วมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความเชื่อมากท่ีสุด คือ 
โทรทัศน์ ร้อยละ 79.00 รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก  หนังสือพิมพ์ (แบบออนไลน์มากกว่าสิ่งพิมพ์) ไลน์ / LINETODAY และยูทูป 
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ภาพรวม เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน ปชช.



ค 

 

 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี ในโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์จากช่วงปีที่ผ่านมา (ระหว่างปี 2563) พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ในด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตม้ากที่สุด ร้อยละ 64.03 มีความพึงพอใจระดับมาก 
3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60  ส่วนการเผยแพร่ภายใต้โครงการอ่ืนๆ มีการรับรู้ ระหว่างร้อยละ 40 -49 มีความพึงพอใจ
ปานกลาง   ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นหรือข่าวสารที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ได้รับรู้ คือ การเผยแพร่โครงการอันเนื่อง
พระราชด าริตามพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาให้ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน มีการเผยแพร่ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ  และการส่งเสริมธุรกิจการ
ลงทุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเกษตรกร 
 ส่วนช่องทางที่ต้องการให้น าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับ จชต. สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคข่าวสาร คือ 
ต้องการให้น าเสนอผ่านสื่อหลักอย่างโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ (เน้นสื่อออนไลน์) ยูทูป ไลน์/ไลน์ทู
เดย์ และเว็บไซต์ เป็นต้น  
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเผยแพร่/น าเสนอข้อมูลข่าวสาร จชต. ดังนี้ น าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไป ตรง
มา ตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน  ร้อยละ 34.46  รองลงมาคือ น าเสนอข้อมูลข่าวสารและรายการต่าง ๆ ให้
หลากหลาย น่าสนใจ ไม่เน้นข่าวกองทัพมากเกินไป ร้อยละ 14.64  เพ่ิมการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโซเชียล
มิเดียให้มากขึ้น เช่น Facebook  ร้อยละ 14.02  และน าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากขึ้น  
ร้อยละ 9.87 
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บทน ำ  

 

1. หลักกำรและเหตุผล  
ศปป.5 กอ.รมน. ได้ด าเนินโครงการสื่อสารเผยแพร่การด าเนินงานการแก้ไขปัญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ เพ่ือสร้างการรับรู้ในการด าเนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของภาครัฐที่ถูกต้อง เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็ นการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีของประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยมีการด าเนินงานตามแผนการสื่อสารมาโดยตลอด  

ดังนั้น การศึกษาส ารวจการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ นโยบายการแก้ไข
ปัญหาของประชาชนจะท าให้ได้ข้อมูลในการน าไปส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ด าเนินโครงการส ารวจการรับรู้และความเชื่อมั่น
ของประชาชนนอกพ้ืนที่ที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 
2564  ขอบเขตการวิจัยดังนี้  
 
2. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนนอกพ้ืนที่ต่อสถานการณ์ใน จชต.  
2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของประชาชนนอกพ้ืนที่ที่รับข้อมูลข่าวสารการเสริมสร้างสันติสุขและ

การส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่ จชต. 
3) เพ่ือศึกษาความเชื่อมั่นของประชาชนนอกพ้ืนที่ต่อการด าเนินงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

การพัฒนาพื้นที่ จชต.  
 
3. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 1) ได้ข้อมูลผลส ารวจเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับรู้ต่อช่องทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดี  

2) ทราบระดับความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ และการพัฒนาพ้ืนที่ จชต. 
 3) เพ่ือน าข้อมูลจากผลการส ารวจที่ได้ประกอบการประเมินการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้
ความเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารต่อไป  
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วิธีด ำเนินกำร 
 
1. รูปแบบกำรวิจัย 
  การศึกษาโครงการส ารวจการรับรู้และความเชื่อมั่นของประชาชนนอกพ้ืนที่ที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปีงบประมาณ 2564 ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
 
2. ขอบเขตกำรวิจัย 

2.1  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ  ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป  และ เจ้าหน้าที่ความมั่นคง 

และสื่อมวลชน ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และภูมิภาคทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคใต้ (ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)   

กลุ่มตัวอย่าง  จ านวนไม่น้อยกว่า 4,000 ตัวอย่าง โดยจ าแนกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
(1) ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพฯ/

ปริมณฑล และภูมิภาคทั้งภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ยกเว้น 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้) โดยใช้จ านวนประชากรของสถิติการส ารวจประชากรจ าแนกตามภาค จังหวัด และอายุ 
ของ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 ค านวณจ านวนประชากรตามกลุ่มอายุ 17-70 ปี สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multiple random sampling)  ใช้ภูมิภาคและจังหวัดเป็นหน่วยแรกในการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง สุ่มเลือกจังหวัดที่มีจ านวนประชากรมากกว่าค่าเฉลี่ยรายภาค 1-2 จังหวัด และประชากรน้อย
กว่าค่าเฉลี่ยรายภาค 1-2 จังหวัด และ ใช้ลักษณะอาชีพเป็นหน่วยในการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้การสุ่ม
แบบอย่างง่าย (Simple random sampling)  

(2) หน่วยงานด้านความมั่นคง อาทิ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ส านักข่าวกรองแห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาการสังคมฯ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการสุ่มแบบเจาะจงหน่วยงาน และ
สุ่มแบบอย่างง่าย โดยผู้ตอบแบบส ารวจ คือ เจ้าหน้าที่ความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงาน 
หรือเก่ียวข้องกับการด าเนินนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
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(3) สื่อมวลชน  คือ กลุ่มผู้สื่อข่าวที่ปฏิบัติงานด้านสายความมั่นคง สายทหาร สาย

เศรษฐกิจ สายการเมือง สายสังคม เป็นต้น ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยเป็นสื่อมวลชนในประเทศไทย 
สื่อมวลชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รายละเอียดจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกดังนี้  
 ตารางที่ 1 แสดงจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่าง จ านวนกลุ่มตัวอยา่ง (ตัวอย่าง) 

ประชาชนทั่วไป  3,700 
เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคง/ผู้ปฏิบัติงาน  250 
สื่อมวลชน (ท้ังส่วนกลางและภูมิภาค)   90 

   

 ตารางที่ 2 แสดงพ้ืนที่ และจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนทั่วไป   

ภูมิภาค จังหวัดที่เก็บข้อมูล 
จ านวน (กลุ่มตัวอย่าง) 

ประชาชน จนท.มั่นคง สื่อมวลชน 

กทม.   กรุงเทพฯ และปริมณฑล  411 250 50 
กลาง  
(ตะวันตก/ตะวันออก) 

ชลบุรี  ลพบุรี กาญจนบุรี นครปฐม 1,103  

40 
เหนือ เชียงใหม่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 638  
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา  อุบลราชธานี บุรีรัมย์ 

นครพนม  หนองคาย   
987  

ใต ้ สุราษฎร์ธานี  ภูเก็ต พัทลุง  535  
รวม 3,700 250 90 

 
 

2.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ในการศึกษาโครงการส ารวจการรับรู้และความเชื่อมั่นของประชาชนนอกพ้ืนที่ที่มีต่อการ

ด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนด
เนื้อหาที่จะท าการส ารวจ ก าหนดขอบเขตเนื้อหาการส ารวจไว้ ดังนี้  

(1) ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ใน จชต. 
(2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร/โครงการ/กิจกรรม ของ ศปป.5 ปีที่ผ่านมา 
(3) ข่าวสารหรือสิ่งที่รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ใน จชต.  
(4) ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ 
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(5) ความเชื่อมั่นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และการปฏิบัติงานของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(6) ความคิดเห็นต่อแนวทางและนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
3. กำรสร้ำงเครื่องมือ  
 การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ โครงการส ารวจการรับรู้และความเชื่อมั่นของประชาชนนอกพ้ืนที่ที่มีต่อ
การด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนด
แนวทางการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการส ารวจไว้ดังนี้  
  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ (Questionnaire) โดยมีขั้นตอนใน
การด าเนินการสร้างเครื่องมือ ดังนี้  

(1) ศึกษาขอบเขตการด าเนินงานการแก้ไขปัญหา จชต.  การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติและการรับรู้ และปรับปรุงประเด็นในแบบสอบถามฯ ของปีที่ผ่านมา 

(2) ก าหนดประเด็นและข้อค าถามให้สอดคล้องและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา   

(3) สร้างเครื่องมือฉบับร่าง ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ว่าจ้างฯ ตรวจพิจารณา เพ่ือหาความ
เชื่อมั่นของความสอดคล้องของภาษาที่ใช้   

(4) ปรับแก้ไขตามความเห็นชอบของผู้เชี่ยวชาญ/ของ ศปป. 5 ก่อนน าเครื่องมือไปใช้จริง 
(5) น าเครื่องมือที่ผ่านความเห็นชอบไปทดสอบ โดยวิธีการ Try out กับบุคคลที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาความเที่ยงตรงของแบบฯ  
 โดยจากการน าแบบสอบถามไปใช้ทดลอง (Try Out) กับประชาชนทั่วไปจ านวน 31 

คน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยง (Reliability) ของเครื่องมือ โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีการของ Cronbach ได้ค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเท่ากับ 0.980 จากผล
การวิเคราะห์แบบสอบถาม พบว่า ข้อมูลของทุกตัวแปร มีความเที่ยงสูง โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค
แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.917-0.974 ดังตาราง 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ครอน
บาคแอลฟา 

1. ความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานและการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ 0.974 
2. ความคิดเห็นต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้  0.917 
3. ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

0.941 

รวมค่ำควำมเชื่อม่ันทั้งฉบับ 0.980 
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(6) น าเสนอผล และปรับปรุงตามผลการ Try out และจัดท าเป็นครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 

น าไปใช้ในการเก็บข้อมูลจริง โดยผ่านความเห็นชอบจากทาง ศปป. 5  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่  เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ

ที่พักอาศัย ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย  ค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ 
(Check list)  

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ได้แก่ ช่องทางการรับรู้ ข่าวสารที่เคย
ได้รับ ค าถามเป็นแบบให้เลือกตอบ (Check list)  และแบบแสดงความ
คิดเห็น (Open - end) 

ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อแนวทางหรือนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อค าถามเป็นแบบค าถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  

ส่วนที่ 4  ความเชื่อมั่นต่อแนวทางหรือนโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล และ
การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข้อค าถามเป็นแบบค าถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  

 
4.  กำรเก็บข้อมูล  
  การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจโครงการส ารวจการรับรู้และความเชื่อมั่นของประชาชนนอกพ้ืนที่
ที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564  ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ก าหนดวิธีการเก็บข้อมูลดังนี้  

(1) อบรมเจ้าหน้าที่ภาคสนาม และนักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเก็บข้อมูล เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการส ารวจ เข้าใจในเนื้อหา ข้อค าถามในแบบส ารวจฯ  

(2) ทางมหาวิทยาลัยฯ ออกจดหมายเพ่ือขออนุญาตเข้าเก็บข้อมูลในสถานที่ต่าง ๆ อาทิ 
สถานศึกษา  ส่วนราชการ บริษัท ภาคเอกชน  

(3) การเก็บข้อมูลใช้วิธีการเก็บแบบผสมผสาน (Mix Collect Data) โดยวิธีการดังนี้  
  (3.1) การลงพ้ืนที่ (Field work) ไปยังจังหวัด สถานที่และชุมชนต่างๆ ตาม

ก าหนด ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (Face to Face) หรือแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความประสงค์และสามารถตอบแบบฯ ด้วยตนเอง ท าให้เกิดความอิสระในการแสดงความคิดเห็นโดยตรง   



รายงานสรุปผลการส ารวจ การรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 

 

6 

 
  (3.2) การส่งไปรษณีย์ และแบบส ารวจออนไลน์ ไปยังส่วนราชการ/หน่วยงาน

ความมั่นคงที่เก่ียวข้อง / สื่อมวลชน   
(4) เก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืน   
(5) ส่งข้อมูลกลับมายังส่วนกลางเพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบฯ  

* ด้วยข้อจ ากัดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ด าเนินการใช้แบบส ารวจออนไลน์ (Online) ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลแบบลงพ้ืนที่ เพ่ือลดความเสี่ยงใน
การแพร่ระบาด 

ปัญหำ อุปสรรค ในกำรเก็บข้อมูล 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ท าให้การลงพ้ืนที่และการเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างค่อนข้าง

ล่าช้า หลายหน่วยงานมีการ work from home /ผู้คนไม่ออกจากบ้าน ท าให้การเข้าถึงและการสื่อสารหรือ
อธิบายข้อมูล/การสอบถามความคิดเห็นหรือการพูดคุยเพ่ิมเติมจากแบบส ารวจท าได้ยาก และได้ข้อมูลน้อย 

2. กลุ่มตัวอย่างบางส่วนมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อทหาร/ททบ.5 ทั้งด้านการท างาน การสื่อสาร 
และความทันสมัยในการท าช่อง ททบ.5   แต่ไมม่ีผลกระทบต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลมากนัก  

3. กลุ่มตัวอย่างบางส่วนยังมีความคิดว่าการสื่อสาร หรือข่าวสารของ จชต. มีการน าเสนอ
ข้อมูลที่ไม่ตรงไปตรงมาบ่อยครั้งท าให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารไม่ถูกต้อง ไม่หลากหลาย (เช่น ยังคิดว่า มีข่าว
ความรุนแรงต่อเนื่องแต่ไม่เป็นข่าว และหรือมีเจ้าหน้าที่ท าร้ายผู้ต้องหา เป็นต้น ในส่วนนี้ อาจจะเกิดจาก
พ้ืนฐานความรู้เดิมที่มีอยู่ หรือเพราะมีข่าวอ่ืนน าเสนอมากกว่าบ้าง หรือไม่ได้ติดตามช่องที่มีข่าวน าเสนอ  
และท าให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาส าคัญของการสื่อสาร ที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ต่อสถานการณ์จังหวัดชายแดนอย่างมาก)  

 
5. กำรประมวลผล  

การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจโครงการส ารวจการรับรู้และความเชื่อมั่นของประชาชนนอกพ้ืนที่
ที่มีต่อการด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564  ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ก าหนดแนวทางการประมวลผลดังนี้  

(1)  ภายหลังจากได้รับแบบสอบถามฯ จากผู้เก็บข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ท าการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามฯ ทั้งหมด เพ่ือคัดกรองแบบฯที่น าไปใช้ในการลงรหัส โดย
แบบสอบถามฯที่ได้รับกลับมาต้องมีค าตอบอย่างน้อยร้อยละ 90 ของข้อค าถามทั้งหมด (ค าถามปลายเปิด
อาจจะไม่สามารถตอบได้ทุกคน) 

(2) เจ้าหน้าที่ท าการลงรหัสข้อมูลในประเด็นค าถามที่เป็นปลายเปิด หรือที่แสดงความ
คิดเห็น  
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(3) จากนั้นประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมส าเร็จรูป QPS  (Questionnaire 

Processing System) 
(4) เมื่อบันทึกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท าการตรวจสอบขั้นตอนการ

ตอบข้อมูล และความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลของแต่ละชุดแบบสอบถามฯ เมื่อถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จึงท า
การประมวลผลออกมาเป็น DATABASE เพ่ือน ามาสรุปและวิเคราะห์ผลต่อไป 
 
6. สถิติและกำรวิเครำะห์ผล  
 การวิเคราะห์ผลใช้สถิติร้อยละ และค่าเฉลี่ย  ตามประเด็นในแบบสอบถามที่ใช้  โดยสรุปรายงาน
ผลการประเมินโดยใช้รูปแบบการพรรณนา   
  เกณฑ์การวัดทัศนคติ ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น ใช้มาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ แล้วแปลค่าผลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น ดังนี้  
  

ระดับ ความคิดเห็น ช่วงคะแนน ความหมาย 

5 มากที่สุด 4.51-5.00 เห็นด้วย/พอใจ/เชื่อมั่นมากที่สุด 
4 มาก 3.51-4.50 เห็นด้วย/พอใจ/เชื่อมั่นมาก 
3 น้อย 2.51-3.50 เห็นด้วย/พอใจ/เชื่อมั่นปานกลาง 
2 น้อยที่สุด 1.51-2.50 เห็นด้วย/พอใจ/เชื่อมั่นน้อย 
1 เฉยๆ 1.00-1.50 เห็นด้วย/พอใจ/เชื่อมั่นน้อยที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการส ารวจ การรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 

 

8 

 
กำรศึกษำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 

การสื่อสาร (communication)1  ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Communication ซึ่งรากศัพท์มาจาก
ภาษาลาตินว่า Communis หมายถึง การร่วม (Common) เมื่อมีการสื่อสารหรือการสื่อความหมาย 
ก็หมายถึงว่า มีการกระท าร่วมกันในบางสิ่งบางอย่าง นั่นคือการถ่ายทอดหรือการแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
ความรู้ ความคิด ของคนเรานั่นเอง กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดข้อมูลข่าวสาร ทัศนะ  
ความรู้สึกและ อารมณ์ของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปหรือมากกว่านั้น  การสื่อสารจึงเป็นปฏิกิริยาสัมพันธ์ทาง
สังคมที่สื่อความหมายผ่านระบบสัญลักษณ์ กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลต่อบุคล
หรือบุคคลต่อกลุ่ม โดยใช้สัญลักษณ์ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เข้าใจกัน การสื่อสาร มีความหมาย
เช่นเดียวกับค าว่า การสื่อความหมาย ใน (Webster Dictionary 1978 : 98) 

การให้ความหมายของการสื่อสารตามรูปค าข้างต้น ยังไม่ใช่ความหมายที่สมบูรณ์นัก 2 เพราะการ
สื่อสารที่แท้จริงนั้น มีความหมายกว้าง ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมมนุษย์ในทุกๆ เรื่อง 
นักวิชาการด้านการสื่อสารได้ให้ความหมายไว้ต่าง ๆ กัน ตามแง่มุมที่แต่ละคนพิจารณาให้ความส าคัญ 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (ปรมะ สตะเวทิน 2529 : 5-7) 

วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilber Schramm) ให้ความหมายว่า การสื่อสาร คือการมีความเข้าใจร่วมกัน 
ต่อเครื่องหมายที่แสดงข่าวสาร 

ชาร์ล อี ออสกุด (Charl E.Osgood) ให้ความหมายโดยทั่วไปว่า การสื่อสาร เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายหนึ่ง 
คือผู้ส่งสาร มีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งคือ ผู้รับสาร โดยใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งถูกส่งผ่านสื่อที่เชื่อมต่อสองฝ่าย  

ความส าคัญของการสื่อสาร 
ความส าคัญของการสื่อสาร การสื่อสาร เป็นกระบวนการเกิดขึ้นเป็นปกติวิสัยของคนทุกคน และมี

ความเกี่ยวข้องไปถึงบุคคลอ่ืน ตลอดจนถึงสังคมที่แต่ละคนเกี่ยวข้องอยู่ ไม่ว่าจะท าสิ่งใด ล้วนต้องอาศัยการ
สื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยให้บรรลุจุดประสงค์ท้ังสิ้น จะเห็นได้จากการที่คนพยายามคิดค้นและพัฒนาวิธีการ
สื่อสารมาตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ตลอดจนเครื่องมือหรือเทคนิควิธีการต่าง  ๆ ล้วนเกิด
จากความพยายามอย่างสูงของคน ต่อเนื่องมาหลายชั่วอายุ หากการสื่อสารไม่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่าง
ยิ่งแล้ว เครื่องมือและวิธีการส าหรับการสื่อสารต่าง ๆ เหล่านี้ก็คงไม่เกิดขึ้นและพัฒนามาให้เห็นดังเช่นใน
ปัจจุบัน 

 

                                                 
1 ทฤษฎกีารสื่อสาร.  https://www.gotoknow.org/posts/491949 เขียนเม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2555 
2 ปรมะ สตะเวทิน. (2529).  หลักนิเทศศาสตร์. ภาควิชาการประชาสัมพันธ ์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

https://www.gotoknow.org/posts/491949
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 การเปิดรับข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เพ่ือการรับรู้สิ่งใหม่ ผู้รับสารจะใช้สื่อใดก็ตามจะมีการ

เลือกและการแสวงหาเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของตนได้โดยมีทฤษฎี กระบวนการเลือกสรร
ข่าวสาร (Selective Exposure) ซึ่ งเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่าวสารในการรับรู้  สื่อของมนุษย์
ประกอบด้วยการกลั่นกรอง 3 ชั้น ดังนี้ (Klapper)  

1) การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure) หมายถึง แนวโน้มของคนเราที่จะเลือกสนใจ หรือ
เปิดรับข่าวสารที่สอดคล้องกับความความคิดเห็นและความสนใจที่มีอยู่เดิม พยายามหลีกเลี่ยงไม่สื่อสารใน
สิ่งที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ความเข้าใจของตนเอง หรือทัศนคติที่มีอยู่เดิม  

2) หลังจากท่ีบุคคลเลือกเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งแล้ว บุคคลก็จะเลือกรับรู้หรือ เลือก
ตีความหมายของสารนั้น ตามทัศนคติประสบการณ์ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง สภาวะร่างกาย 
หรือสภาวะอารมณ์ในเวลานั้น ดังนั้น บุคคลมักจะบิดเบือนข่าวสารให้มีทิศทางเป็นที่ตนพอใจ 

3) การเลือกจดจ า (Selective Retention) เป็นแนวโน้มในการเลือกจดจ าเนื้อหาสาระของ 
ข่าวสารเฉพาะที่ตรงกับความสนใจ ความต้องการ ทัศนคติฯลฯ เข้าไว้เป็นประสบการณ์ของตนเองเพ่ือ
น าไปใช้ในโอกาสต่อไปด้วย ดังนั้น ความพร้อมที่จะจดจ าสารของผู้รับสารที่เกิดประสิทธิภาพมักเกิดขึ้นกับ
คนที่พร้อมกับจะเข้าใจ  

พฤติกรรมการเปิดรับสารตามที่ผู้บริโภคมีความต้องการเพ่ือให้ตนเองมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ตรง
กับความต้องการ และท าให้เกิดประสบการณ์ต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการน าไปสู่
การต้องการที่จะเลือกใช้ และน าไปสู่ความพึงพอใจต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ด้วยตนเอง 

ในสภาพสังคมที่คนจะต้องเกี่ยวข้องกันมากขึ้นเช่นปัจจุบัน การสื่อสารก็ยิ่งมีความส าคัญต่อบุคคล
และสังคมมากขึ้น หากคนในสังคมขาดความรู้ความเข้าใจในการสื่อสาร ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด 
หรือท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันได้ ย่อมจะท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย ปัญหา ที่เกิดขึ้นกับบุคคล
และสังคมทุกวันนี้ มีอยู่ไม่น้อยที่เป็นสาเหตุมาจากความล้มเหลวของการสื่อสาร ดังนั้น  การสื่อสารจึงมี
ความส าคัญส าหรับบุคคลและสังคมหลายด้าน คือ 

                1. ด้านชีวิตประจ าวัน ในชีวิตประจ าวันหนึ่งๆ แต่ละคนจะต้องสื่อสารกับตัวเองและ
สื่อสารกับผู้อ่ืนตลอดเวลา นับตั้งแต่เวลาตื่นนอนก็ต้องสื่อสารกับตัวเองและคนอ่ืนที่อยู่ใกล้ตัว การฟังวิทยุ 
อ่านหนังสือ ออกจากบ้านไปปฏิบัติภารกิจประจ าวัน ก็ต้องพบปะบุคคลและเหตุการณ์ต่างๆ ล้วนแต่เป็น
เรื่องที่ต้องท าการสื่อสารอยู่ตลอดเวลา ไม่ในฐานะผู้ส่งสารก็ในฐานะผู้รับสาร หากคนเราขาดความรู้หรือ
ทักษะการสื่อสาร ก็อาจท าให้การปฏิบัติภารกิจประจ าวันอาจบกพร่องได้ 

                  2.  ด้านสังคม การรวมกลุ่มในสังคมทั้ ง ในระดับครอบครัว ชุมชน จนถึง
ระดับประเทศ จะต้องมีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ มีกระบวนการท าให้คนยอมอยู่
ในกฎเกณฑ์กติกาของสังคม มีการถ่ายทอดความรู้และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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                  3. ด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการโฆษณาสินค้า การประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน

และภายนอกองค์กร การบริหารติดต่อประสานงาน การฝึกอบรมพนักงาน การใช้เครื่องมือเทคโนโลยี
การสื่อสาร ฯลฯ กิจการด้านธุรกิจอุตสาหกรรมจะต้องมีการสื่อสารที่ดี จึงจะประสบผลส าเร็จได้ 

                   4. ด้านการเมืองการปกครอง กิจกรรมด้านการเมืองการปกครองจะต้องใช้
การสื่อสารทุกข้ันตอน เช่น การประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาล การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่อง
ต่าง ๆ การบังคับบัญชาสั่งการ การให้บริการประชาชน การชักชวนให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายซึ่งล้วน
จะต้องใช้เทคนิควิธีการของการสื่อสารทั้งสิ้น ด้านการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งต้องมีการติดต่อสร้าง
ความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น การค้า การทหาร การท าสนธิสัญญา ฯลฯ การมีนักการฑูตประจ าใน
ประเทศต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ มีความจ าเป็นต้องใช้การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกันอยู่ เสมอ หากผู้ เกี่ยวข้องมีความรู้และทักษะในการสื่อสารเพียงพอ ย่อมสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได ้

อัญนา กุสิยารังสิทธิ์. (2551) 3 การประชาสัมพันธ์ เป็นการติดต่อสื่อสาร และการสื่อความคิดเห็น
จากองค์กร หรือสถาบันไปสู่กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องและรับฟังความคิดเห็นและประชามติที่ประชาชน
สะท้อนถึงองค์กรอย่างจริงใจ โดยมุ่งสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน น าไปสู่องค์กรที่สามารถปรับตนเองให้
สอดคล้องกับสังคมได้ องค์กรหรือสถาบันจึงมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่มีสถานภาพและคุณภาพดี 4 
(Cutlip, Scott M., Center, Allen H. and Broom, Glen M., 1994, page 6)  

องค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ที่ก าหนดโดยสมาคมประชาสัมพันธ์แห่งสหรัฐอเมริกา (PRSA) 
ประกอบด้วย การให้ข้อเสนอแนะ (counseling) การวิจัย (research) สื่อมวลชนสัมพันธ์ (media 
relations) การเผยแพร่ (publicity) พนักงานสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ (employee/member 
relations) ชุมชนสัมพันธ์ (community relations) ปัญหาของสาธารณะชน (public affairs) ปัญหาของ
รัฐบาล (government affairs) การจัดการประเด็นปัญหา ( issue managements) ความสัมพันธ์ภาค
การเงิน (financial relations) ความสัมพันธ์ภาคอุตสาหกรรม (industry relations) การพัฒนาและเพ่ิม
เงินทุน (development/fund-raising) ความสัมพันธ์หลากหลายวัฒนธรรม และสถานที่ท างานที่
หลากหลาย (multicultural relations/workplace diversity) กิจกรรมพิเศษ (special events) การ
สื่อสารการตลาด (marketing communications) (Dennis L. Wilcox, Glen T. Cameron, Phillip H. 
Ault and Warren K. Agee., 2003, page 8-9)    

                                                 
3 อัญนา กุสิยารังสิทธิ์. (2551).  สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานานาชาติ บทความจากวิทยานิพนธ์ 
  เร่ือง สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
  สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
4 Cutlip, Scott M. Allen H. Center and Glen M. Broom.  (1994). Effective Public Relation. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc 
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วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ มีดังนี้ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอันดี 

ให้แก่ประชาชนเป้าหมายได้ทราบ ด้วยวิธีการแจ้งให้ทราบ เผยแพร่ อธิบายความรู้ ความเข้าใจต่าง ๆ ให้
ถูกต้องตรงกัน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายทราบความต้องการขององค์กร เพ่ือทราบความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนเป้าหมาย ด้วยการสื่อสารแบบ 2 ทาง (two-ways communication) เพ่ือรักษา
ชื่อเสียงของหน่วยงาน เพ่ือป้องกันและแก้ไขการเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น ต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงกับเหตุแห่ ง
ปัญหา เพ่ือสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อองค์กร เพ่ือให้ข่าวแก่สื่อมวลชนอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมา 
โดยให้สื่อมวลชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกข่าวนั้น ๆ ตามคุณค่าของข่าว เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
ทราบถึงความส าคัญของการประชาสัมพันธ์ โดยพร้อมให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง (Cutlip, 
Scott M., Center, Allen H. and Broom, Glen M., 1994, page 5-6) 

 
ปัจจุบันพ้ืนที่ของสื่อใหม่ รูปแบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก าลังพัฒนาการสื่อสารให้มีความทันสมัย 

สนองตอบความต้องการด้านการสื่อสารของมนุษย์อยู่  ตลอดเวลาพ้ืนที่ และเวลา (Space & Time) ถูกลด
ความส าคัญลงส่งผลให้การติดต่อสื่อสารกันเกิดขึ้นแบบทันทีทันใด (Real-Time Communication) และ
เทคโนโลยีทางการสื่อสารรูปแบบใหม่ จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะสังคมในเมืองใหญ่ที่
วิถีชีวิตผูกติดอยู่กับการสื่อสารแม้ว่าเทคโนโลยีจะสร้างสรรค์ผลผลิตส าคัญอย่าง “อินเทอร์เน็ต ”   

และประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตมาโดยตลอด 
และเมื่อ 2 – 3 ปีที่ผ่านมา “อินเทอร์เน็ตและสื่อใหม่” ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการสื่อสารของคนใน
สังคมอย่างมาก ทั้งในการปรับปรุงให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น หรือเสนอช่องทางใหม่  ๆ ด้านการ
สื่อสารอันมีผลต่อสื่อดั้งเดิม (Traditional Media) ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุ
โทรทัศน์ อย่างมาก ท าให้พฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนไทยเปลี่ยนไปอย่างมาก การรับข่าวสารต่าง ๆ 
มีความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา (รับได้ทุกที่ทุกเวลา) และค่าใช้จ่ายอย่างมาก เพราะรับข่าวสารผ่าน
หน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี   

สื่อใหม่ยังเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสารและเพ่ิมช่องทางใหม่ๆ ในการสื่ อสารด้วยการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศแบบไร้พรหมแดน ที่มีค่าบริการที่ ไม่สูงมากมาเป็นการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือการพิมพ์ข้อความเพ่ือสนทนา (Chatting) ในปัจจุบันมนุษย์สามารถพูดคุยด้วย
เสียงและเห็นหน้ากันด้วยการสนทนาแบบวิดีโอ (Video Call) ท าให้ค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ลดลง แต่
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น  กลุ่มคนและบุคคลสามารถพบปะพูดคุยกับ
เพ่ือนหรือมีสังคมบนโลกอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่านเว็บไซต์ โปรแกรมซอฟท์แวร์หรือแอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่อยู่
ในคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านแพลตฟอร์มการให้บริการการสนทนา เช่น เฟซบุ๊ก 
(Facebook) หรือ ยูทูป (YouTube) หรือ ไลน์ (Line) และผู้ใช้งานก็สามารถแบ่งปันข้อมูลเรื่องราวข่าวสาร
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และความคิดเห็นต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่นที่หลากหลายเช่น Twitter Instagram หรือแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆ อีก
มากมาย 

ปัจจุบันสื่อดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น เข้าถึงความบันเทิงและข้อมูลข่าวสาร
ในรูปแบบดิจิทัลได้หลากหลายมากขึ้น ท าให้การรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ เข้าถึงได้ง่ายกว่าสมัยก่อน  สิ่งเหล่านี้ 
เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าดิจิทัลก าลังเป็นส่วนหนึ่งในโลกชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคมากขึ้น จากพฤติกรรม
การใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และส่วนใหญ่จะมีการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต
ในทุก ๆ วัน และวันละหลายๆ ชั่วโมง และสื่อดิจิทัลหรือสื่อออนไลน์ในสังคมปัจจุบันมีผลต่อการรับรู้ 
ความคิด และพฤติกรรมของคนในสังคมเป็นอย่างมาก และอาจกล่าวได้ว่า มากกว่าการรับรู้จากสื่อโทรทัศน์ 
หรือหลักในสมัยก่อน เพราะสื่อดิจิทัลสามารถรับรู้ได้กว้างขวาง และรวดเร็วในเวลาไม่นาน  บทบาทของสื่อ
ดิจิทัลจึงมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อคนในสังคมอย่างมากมาย  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2563) 5 ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ บทบาทส าคัญของสื่อ ณ เวลานี้ ว่า 
สื่อแต่ละช่องแต่ละแพลตฟอร์มมีรูปแบบหรือวิธี (ลีลา) การน าเสนอที่ต่างกัน แต่สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญคือ 
“มีความเป็นกลางไหม?” หรือชักน า คุกกรุ่นอารมณ์ น าไปสู่การสรุปความที่อาจไม่เป็นกลางหรือไม่ 
รวมถึงการให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น ข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ฝุ่น PM 2.5 
ภัยแล้ง การถูกเลิกจ้าง ความเห็นต่างการแสดงออกทางการเมือง สิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง ระดับการส่งผลทั้งกว้างและใกล้ตัวเรา สื่อมวลชนสามารถให้ความรู้แก่ประชาชนได้เพ่ือขับเคลื่อน
สังคม เช่น การน าเสนอเรื่องราวหรือแนวทางการปรับตัวต่าง ๆ ต่อความไม่แน่นอน 

     ปรากฏการณ์ที่ข้อมูลข่าวสารเพิ่มและไหลอย่างรวดเร็วนั้นเกิดจากสื่ อที่มีมากขึ้นรวมถึง 
สื่อออนไลน์ และเป็นธรรมชาติของตัวสื่อที่ง่ายต่อการบริโภคและง่ายต่อการส่งต่อ ทุกวันนี้บางทีสื่อกระแส
หลักยังเอาประเด็นจากสื่อออนไลน์ เอามาต่อยอด มันจึงง่ายมากต่อการสร้างความรู้สึกร่วมต่อคนรุ่นใหม่ 
เกิดแรงกระเพ่ือมไปสู่การแสดงออกของคนรุ่นใหม่เม่ือได้เจอ Community เดียวกัน สื่อเองก็ต้องตามให้ทัน 
และต้องกรองข่าวให้ดีเสียก่อน 

     “ถ้าเราพูดถึงทฤษฎีสื่อที่มันคลาสสิกมากคือสื่อต้องก าหนดวาระข่าวสาร มี Agenda ชัดเจน 
แต่ตอนนี้เน้นเร็วท่ามกลางสถานการณ์อันเปราะบาง เราต้องมามองใหม่ เรื่องเร็วมันดี เราท าได้เร็วกว่าลึกกว่า 
มันดีต่อการ Engage แต่ความส าคัญของมันควรตกเป็นเรื่องรอง ต้องเน้นเรื่องความถูกต้องเหมาะสมและ
ระวังว่ามันส่งผลกระทบต่อใครบ้าง” อาจารย์คณะวารสารศาสตร์ฯ กล่าว 

      ยอด Engagement ส าหรับสื่อออนไลน์เป็นเรื่องที่ส าคัญ เพราะส่งผลต่อยอดการมองเห็น 
ยอดไลน์ (Like) และฟอลโลว์ (Follow) ส่งผลต่อระดับความน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกับข่าวในโทรทัศน์ที่มี 

                                                 
5 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. (2563). “สื่อนั้นส าคัญไฉน” ความส าคัญของสื่อ และสิ่งที่สื่อขาดหายไปในปัจจุบัน. บทความออนไลน์. สืบค้น  
  7 สิงหาคม 2564 จากเว็บไซต์ https://tu.ac.th/thammasat-jc-expert-importance-of-media. 
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Rating สูง ช่องนั้นก็จะดูน่าเชื่อถือ ท าให้คนผลิตเนื้อหาจ าเป็นต้องให้คนมีส่วนร่วม มีการคลิกเข้าไปอ่านไปดู 
แต่จริง ๆ แล้วก็สามารถ Engage แบบอ่ืนได้ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของคนเปลี่ยนแปลง คนกระหายใคร่รู้
มากขึ้น เป็น Information Seeker ทุกคนสนุกกับการสาวสืบข้อมูลออนไลน์เพราะใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ แต่ก็
ควรสร้าง Engagement ด้วยวิธีที่สร้างสรรค์ หัวข้อและเนื้อหาน่าสนใจ มีความถูกต้อง และคนจะ Engage 
ได้จริงเมื่อคนอ่านได้ประโยชน์จริง ๆ ยกความรู้ อารมณ์ จิตใจ เป็นการ Engage อย่างยั่งยืน สื่อเองก็จะได้
ความน่าเชื่อถือในระยะยาว 

ผศ.อัญรินทร์ ให้ความคิดเห็นว่า สื่อหลายแห่งพยายามปรับตัว จึงเกิดปรากฏการณ์การเล่าข่าวขึ้น 
ท าให้ข่าวดูสนุกและน่าสนใจ ซึ่งการเล่าข่าวและวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาข่าวสารในปัจจุบันมันดุเดือด ในบาง
สถานการณ์มันเลวร้ายส าหรับใครบางคน หรือเร้าให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ ฉะนั้น สิ่งที่หายไปคือ 
“ความระมัดระวังในการน าเสนอ” อาจเป็นเพราะโฟกัสเป้าหมายในการสร้าง Engagement หรือ Rating 
จนมองข้ามรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคนดู เรื่องจ าเป็นไม่ถูกขยายความ เช่น การให้
ความรู้ในแง่มุมกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สื่อต้องเข้าใจความเห็นต่าง พฤติกรรม ทัศนคติ และผู้ชม 
เพราะระดับการแสดงออกมันมีมากขึ้น ต้องทันสมัย ทันเทคโนโลยีพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง 

 
การสื่อสารทางการตลาด คือการน าการสื่อสาร และการตลาดมาร่วมกัน ท าให้มีรูปแบบเป็น

กระบวนการที่ผสมผสานกันระหว่างกระบวนการสื่อสาร และกระบวนการทางการตลาดไว้ด้วยกันอย่างลง
ตัวโดย การสื่อสารการตลาด ถูกท าขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการท าการตลาด สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับ
ผู้บริโภค หรือกลุ่มเป้าหมายตามที่ผู้ผลิตได้สื่อออกไปให้มากท่ีสุด 

โดยการสื่อสารทางการตลาดสามารถท าได้ด้วยการใช้ค าพูด รูปภาพ หรือสร้างการรับรู้ทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 เพ่ือเพ่ิมความพึงพอใจของผู้บริโภค กระตุ้นการขายให้เพ่ิมมากขึ้น และสร้างความ
จงรักภักดีให้กับตราสินค้า ซึ่งถือว่ามีบทบาทส าคัญมากส าหรับการท าการตลาด  

 
Marshall B. Rosenberg ผู้เป็นทั้งนักจิตวิทยา นักสันติวิธี นักเขียน อาจารย์ และผู้อ านวยการ

ศูนย์การสื่อสารเพ่ือสันติ (Center for Nonviolent Communication) Nonviolent Communication 
หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า NVC นั้นจริง ๆ ก็คือการพยายามท าความเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นตัว
เราเองหรือผู้อ่ืน เป็นการเชื่อมต่อถึงกันและกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง หลาย ๆ ครั้งเรามักจะโต้ตอบกลับไป
ด้วยอารมณ ์โดยไม่คิดจะสนใจว่าอีกฝ่ายรู้สึกอย่างไร มีปัญหาอะไร เจ็บปวดตรงไหน ต้องการอยากให้แก้ไข
อะไร การที่เราไม่รับรู้ถึงจุดนั้น ท าให้ความขัดแย้งไม่จบซะที หลักการสื่อสารแบบ NVC จะมีทั้งหมด 4 
ขั้นตอนด้วยกัน 
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(1) การสังเกต (Observation) : สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้น เราท าอะไร อีกฝ่ายท าอะไร 

อธิบายมันออกมาโดยอย่าเพ่ิงไปตัดสินว่าถูกหรือผิด 
(2) ความรู้สึก (Feelings:) : บอกมาว่าสิ่งที่สังเกตนั้น ท าให้เรารู้สึกยังไง เสียใจ กลัว 

สบายใจ สนุก หงุดหงิด ฯลฯ 
(3) ความต้องการ (Needs) : บอกความต้องการที่ข้องเก่ียวกับความรู้สึกนั้น ๆ 
(4) ค าขอ (Requests) : บอกว่าเราต้องการให้อีกฝ่ายท าอะไร เพ่ือให้เราบรรลุสิ่งที่

ต้องการ 
Parasuraman, Zeithaml & Berry (1985, p. 41-50 อ้างใน ชลลดา มงคลวนิช,2563)6 กล่าวว่า 

ความเชื่อมั่นเป็นความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างน่าเชื่อถือและสามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับที่ได้
สัญญาไว้ในบริการ และผู้ให้บริการจะต้องมีศักยภาพที่บ่งบอกถึงการบริการที่ดี  ซื่อสัตย์ รวมถึงต้องมีความ
น่าเชื่อถือควรค่าแก่การไว้วางใจ ซึ่งจะช่วยตอกย้ าให้ผู้ใช้บริการมั่นใจเพ่ิมขึ้นไปอีกขั้น อีกทั้งความเชื่อมั่น 
คือ ความเต็มใจต่อหุ้นส่วนในการแลกเปลี่ยนคนคนหนึ่งด้วยความเชื่อมั่น โดยผู้บริโภคต้องมีความเชื่อม่ันต่อ
องค์กรธุรกิจด้วยความสนใจอย่างมาก บนพ้ืนฐานทางเลือก 2 ประการ คือ ความน่าเชื่อถือ และความ
ซื่อสัตย์ (Moorman, Deshpande & Zaltman 1992,p. 314) ทั้งนี้ การบริการเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
และอาจน ามาเปรียบกับข้อตกลงก่อนใช้บริการที่ผู้ให้บริการก าหนดไว้ก่อนหน้านี้ (Morgan & Hunt, 1994, 
p.23) นอกจากนี้  สเติร์น น าทฤษฎี 5C สร้างความสัมพันธ์เ พ่ือครองใจลูกค้า  ได้แก่ การสื่อสาร 
(Communication) ความดูแลและการให้ (Caring and Giving) การให้ข้อผูกมัด (Commitment) การให้
ความสะดวกสบาย (Comfort) หรือความสอดคล้อง (Compatibility) การแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง 
(Conflict Resolution) และการให้ความไว้วางใจ (Trust)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 ชลลดา มงคลวนิช. (2563). ปัจจัยความเชื่อมั่นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของเยาวชนไทย.  วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, 
  27(2) (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563),196-197. 
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งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์7 (สพธอ.) (2563) หรือ ETDA (เอ็ตด้า)  กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 พบว่า 
ในปี 2563 กลุ่มตัวอย่างใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 11 ชั่วโมง 25 นาที เพิ่มขึ้นจากปี 2562 มากถึง 
1 ชั่วโมง 3 นาที โดยปีแรกคือปี 2556 คนไทยใช้เน็ตเฉลี่ยเพียงวันละ 4 ชั่วโมง 36 นาทีเท่านั้น คิดเป็น
อัตราการเติบโตที่เพ่ิมข้ึนถึง 3 เท่าตัว 78.3% ของผู้ตอบแบบส ารวจฯ โดยใช้อินเทอร์เน็ตเพิม่มากข้ึน เพราะ 
การที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย และมีเครือข่ายที่ครอบคลุม ส่วนเหตุผล รองลงมาคือ มีความ
จ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ิมขึ้น และบริการต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันสามารถท าผ่านออนไลน์มากขึ้นด้วย 
ขณะเดียวกันผลกระทบจาก COVID-19 ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนหันมาเลือกท ากิจกรรม
ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น แทนการเดินทางจากบ้านเรือน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการต้องพบปะผู้คนโดยเฉพาะในที่
สาธารณะ  

ในวันธรรมดาจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 11 ชั่วโมง 23 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผา่นมา  
1 ชั่วโมง 31 นาที ในวันหยุดจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 11 ชั่วโมง 29 นาทีต่อวัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
6 นาที  และพบว่า กลุ่ม Gen Y (อายุ 20-39 ปี) มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดอยู่ที่ 12 ชั่วโมง 26 นาที 
รองลงมาคือ Gen Z (อายุน้อยกว่า 20 ปี) จ านวน 12 ชั่วโมง 8 นาที ขณะที่กลุ่ม Gen X (อายุ 40-55 ปี) 
จ านวน 10 ชั่วโมง 20 นาที ส่วน Baby Boomer (อายุ 56-74 ปี) มีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 41 
นาที ตามล าดับ 

กลุ่มตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยต่อวันมากที่สุด อยู่ที่ 11 
ชั่วโมง 29 นาที รองลงมา คือ ภาคเหนือ อยู่ที่ 11 ชั่วโมง 28 นาที กรุงเทพฯ อยู่ที่ 11 ชั่วโมง 25 นาที 
ภาคใต้ อยู่ที่ 11 ชั่วโมง 23 นาที และภาคกลาง อยู่ที่ 11 ชั่วโมง 22 นาที จ านวนชั่วโมง การใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลี่ยต่อวันเพ่ิมขึ้นในทุกพ้ืนที่จากปีที่ผ่านมา และพบว่า จ านวนชั่วโมงฯ มีความใกล้เคียงกันในทุกพ้ืนที่ 
แสดงถึง ความครอบคลุมของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อระยะเวลาการใช้
อินเทอร์เน็ต  ส าหรับกิจกรรมออนไลน์ที่นิยม 10 อันดับแรก ได้แก่ ใช้ Social Media เช่น Facebook, 
LINE, Instagram คิดเป็น 95.3% ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์ คิดเป็น 85.0% การค้นหา
ข้อมูล คิดเป็น 82.2%  การติดต่อสื่อสารออนไลน์ทั้งการโทรศัพท์ และพูดคุย (Chat) คิดเป็น 77.8% การ
รับ-ส่งอีเมล คิดเป็น 69.0% การซื้อสินค้าออนไลน์ คิดเป็น 67.3% การอ่านข่าว/บทความ/หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คิดเป็น 64.2%  การเรียนออนไลน์ (e-Learning) คิดเป็น 57.5%  การเล่นเกม
ออนไลน์ คิดเป็น 56.8% และการท าธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ คิดเป็น 56.5%  การใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

                                                 
7 ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์. (2563). การส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563. สืบค้น 7 กรกฎาคม  
  2564.  จากเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/th/newsevents/pr-news/ETDA-released-IUB-2020.aspx. 



รายงานสรุปผลการส ารวจ การรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 

 

16 

 
พบว่า Facebook, YouTube และ LINE ยังคงเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ครองใจคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดย
ผู้ตอบแบบส ารวจฯ ยกให้ Facebook เป็นอันดับที่หนึ่ง คิดเป็น 98.29 รองลงมาคือ YouTube คิดเป็น 
97.5% และ LINE คิดเป็น 96.0% 

สรรเสริญ แก้วก าเนิด. (2561)8  ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์เพ่ือการ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ  พบว่า กระบวนการประชาสัมพันธ์เพ่ือการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติที่
รัฐบาล และหน่วยงานราชการใช้สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ต่อประชาชน ประกอบด้วย 2 แนวทางหลัก 4 
แนวทางย่อย คือ 1. แนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้  เข้าใจแก่ประชาชน ประกอบด้วย 3 
แนวทางย่อย คือ แนวทางการจัดท ารายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และรายการเดินหน้า
ประเทศไทย แนวทางโฆษกกระทรวง และแนวทางการเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อใหม่ 2. แนว
ทางการประชาสัมพันธ์ที่ทันต่อสถานการณ์เพ่ือสร้างความมั่นคงของชาติ จ านวน 1 แนวทางย่อย คือ แนว
ทางการชี้แจงสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ทันต่อสถานการณ์ โดยผู้ศึกษาเสนอ “แนวทางก าหนดประเด็น
ข่าวสาร เพ่ือสร้างกรอบการรับรู้เข้าใจต่อสถานการณ์” (Setting and Framing Agenda) ซึ่งเป็นแนวทาง
ที่จะท าให้การสื่อสารภาครัฐมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับแนวทางเดิมที่รัฐบาลใช้ ความส าคัญของ
แนวทางนี้ คือ การก าหนดประเด็นข่าวสาร เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างกรอบการรับรู้ ซึ่ง
เป็นการออกแบบประเด็นข้อมูลข่าวสารให้สื่อมวลชนและประชาชนสนใจและพูดในเรื่องราวเดียวกัน 

ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒิ (มปป.)9 ศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับของประชาชน
ต่อการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี  พบว่า ลักษณะผู้บริหารและการจัดการ 
มีลักษณะที่เหมือนและคล้ายคลึงกัน คือ การส่งเสริมการท างานในด้านความโปร่งใส่และการมีส่วนร่วมเป็น
วิธีการขับเคลื่อนให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่มีผลสัมฤทธิ์ผลเชิงประจักษ์และการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนที่มีประสิทธิภาพ รวมไป
ถึงการปฏิบัติงานอันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากผลการศึกษา
ผู้วิจัยพบว่า กระบวนการการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี  
โดยการน าไปสู่ประชาชนและชุมชนสามารถปฏิบัติได้อยู่ในระดับปานกลาง  

เชื่อมั่นและยอมรับระดับปานกลาง เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส พบว่า ความ
เชื่อมั่น และยอมรับของประชาชนต่อการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก บางแห่งยังขาด
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่บิดเบือนหรือปิดบัง
บางส่วน และยังขาดกระบวนการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกต้องในการบริหารงาน 

                                                 
8 สรรเสริญ แก้วก าเนิด. (2561). การพฒันากระบวนการประชาสัมพันธ์เพือ่การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร. 
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ. สืบค้น 7 สิงหาคม 2564. จากเว็บไซต์ http://www.dsdw2016.dsdw.go.th  
9 ณัฐวัฒน์ สิริพรวุฒ.ิ  (มปป.)  กระบวนการสร้างความเชื่อมั่นและยอมรับของประชาชนต่อการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี.  
  วารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแหง่สุวรรณภูมิ. สืบค้น 8 สิงหาคม 2564. จากเว็บไซต์ https://so04.tci-thaijo.org 
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และด้านการมีส่วนร่วม พบว่า ความเชื่อมั่นและยอมรับของประชาชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร/ประชาชนผ่านการจัดเวทีประชาคมเพ่ือรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ แต่ยังไม่ต่อเนื่อง และท่ัวถึง  

ธีระ สินเดชารักษ์ (2563)10 ส ารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อภาพลักษณ์และ
ความเชื่อมั่นของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ 2563  ผลการศึกษาพบว่า (1) ภาพลักษณ์ของกองทัพบก 
มิติที่ 1 ภาพลักษณ์แต่เดิมอยู่ในระดับดี มิติที่ 2 ภาพลักษณ์ปัจจุบันอยู่ในระดับดี มิติที่ 3 ภาพลักษณ์ด้าน
ผู้น ากองทัพบกอยู่ในระดับดี มิติที่ 4 ภาพลักษณ์ด้านการสื่อสารและจากการบอกเล่าอยู่ในระดับปานกลาง 
สรุปภาพลักษณ์กองทัพบกโดยรวมอยู่ในระดับดี (2) ความเชื่อมั่นที่มีต่อกองทัพบก มิติที่ 1 ด้านจิตวิทยา
สังคมมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง มิติที่ 2 ด้านก าลังพลของกองทัพบกมีระดับความเชื่อมั่นอยู่
ในระดับมาก มิติที่ 3 ด้านกลยุทธ์มีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก มิติที่ 4 ด้านวัฒนธรรมองค์กรมีระดับ
ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก ความเชื่อมั่นที่มีต่อกองทัพบกในภาพรวมมีระดับความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก 
(3) ความคาดหวังที่มีต่อกองทัพบก มิติที่ 1 ความคาดหวังที่มีต่อบทบาทมีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับ
มาก มิติที่ 2 ความคาดหวังที่มีต่อการปฏิบัติมีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับมาก มิติที่ 3 ความคาดหวงที่มี
ต่อผลลัพธ์มีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับมาก สรุปความคาดหวังที่มีต่อกองทัพบกในภาพรวมมีระดับ
ความคาดหวังอยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มี
ต่อกองทัพบก 1.สร้างภาพลักษณ์ของกองทัพบกให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 2.เสริมภาพลักษณ์ของกองทัพบก
ในด้านที่ดีอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 3.การแก้ไขภาพลักษณ์ที่เสียไป เช่น ด้านความโปร่งใสของ
องค์กร, ด้านความเชื่อมั่นในการสื่อสาร และด้านประสิทธิภาพกระบวนการในการสื่อสารองค์กร 

ทรงชัย ทองปาน.11 (2563) ส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมของศาล
ปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยใช้วิธีการส ารวจเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม การส ารวจ
เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวม
ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการอ านวยความยุติธรรมของศาลปกครองและการอ านวยความยุติธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่ และการอ านวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ซึ่งผู้ที่เคยรับบริการมีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการศาลปกครองอยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มตัวแทน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กลุ่มผู้น าเอกชนหรือภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน 
(NGOs) มีความพึงพอใจเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ของศาลปกครองในปัจจุบันและภาพลักษณ์

                                                 
10 ธีระ สินเดชารักษ์. (2563). ส ารวจทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ่ภาพลกัษณ์และความเชื่อมั่นของกองทัพบก ประจ าปี 
   งบประมาณ 2563. ส านักงานศูนยว์ิจยัและให้ค าปรกึษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. สืบค้น 10 กรกฎาคม 2564  จากเว็บไซต ์

    https://repository.turac.tu.ac.th 
11 ทรงชัย ทองปาน. (2563). ส ารวจความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอ านวยความยุติธรรมของศาลปกครอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ของศาลปกครอง มีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานของศาลปกครอง อย่างไรก็ตาม การด าเนินงาน
ของศาลปกครอง ยังมีข้อควรพัฒนาบางประการ อาทิ ประชาชนยังมีการรับรู้ รู้จักศาลปกครองน้อย 
คดีประเภทต่าง ๆ มีความหลากหลายมากขึ้น ในขณะที่กระบวนการในการท าหน้าที่ของศาลปกครองยัง
ปรับไม่ทันกับความหลากหลายของคดี มีระยะเวลาในพิจารณาคดีนาน รวมถึงประเด็นการเกิดกรณี  
“ฟ้องผิดศาล” โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมพ้ืนฐานให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและตรงกลุ่มเป้าหมาย ควรพัฒนากลไกในการให้
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสารต่าง ๆ การปรับตัวในยุคปัจจุบันเพ่ือยกระดับคุณภาพการด าเนินงาน 
การให้บริการแก่ประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน เป็นต้น โดยคาดหวังว่าศาลปกครองควร
เป็นองค์กรที่จะช่วยพัฒนางานของภาครัฐให้ดีขึ้น และคุ้มครองให้ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐ  

อาดิซีน หนิเร (2561) 12 ศึกษาเรื่อง ทัศนคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่มีต่อปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาเยาวชนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เห็นว่าประเด็นส าคัญหลักนั้นภาครัฐควรให้ความส าคัญกับประชาชนใน
พ้ืนที่ในการเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพ้ืนที่ หรือการที่เข้ามามีบทบาททางการเมืองซึ่งถือกันว่าเป็น
เจ้าของอ านาจอธิปไตยโดยที่ภาครัฐไม่ควรที่จะเข้ามาใช้อ านาจการบริหารจัดการมากจนเกินไปโดยที่ไม่ได้
ค านึงถึงว่าประชาชนในพ้ืนที่มีความต้องการอะไรและไม่ต้ องการอะไร อีกทั้งภาครัฐควรจะต้องให้
ความส าคัญในเรื่องของอัตลักษณ์ยอมรับในความหลากหลายเน้นเรื่องของการกระจายอ านาจอย่างทั่วถึง
และท าให้การเมืองการปกครองภายใต้รูปแบบรัฐเดียวด าเนินไปอย่างงดงามและราบรื่นสันติวิธีเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของหลักประชาธิปไตยที่เน้นรูปแบบของสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมที่ได้ชื่อว่าประชาชนคือ
เจ้าของอ านาจมิใช่รัฐ 

 
อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์ (2564)13 ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความ

พร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้จากกลุ่มเป้าหมายจ านวน 1,100 คน โดย
จ าแนกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกเป็นประชากรก่อนวัยสูงอายุ (อายุ 12 - 59 ปี) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
ย่อย คือ เยาวชนและประชาชนทั่วไป อายุ 12 - 49 ปี จ านวน 331 คน และประชาชนทั่วไป อายุ 50 - 59 
ปี จ านวน 529 คน ส่วนกลุ่มที่สองเป็นประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จ านวน 240 คน ประสิทธิผล
ของโครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ดังกล่าวนี้จะถูกประเมินจาก 4 

                                                 
12 อาดิซีน หนิเร. (2560). ทัศนคติของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึน้ในพื้นที่ สาขาวิชา 
  การเมืองการปกครองส าหรับนกับริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สืบค้นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จากเว็บไซต์  
  http://dspace.library.tu.ac.th 
13 อัจฉรา ปัณฑรานุวงศ์. (2564). การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธก์ารเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับสังคมสูงวัย ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. 2563 สืบค้นวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 จากเว็บไซต์ http://dspace.library.tu.ac.th 
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ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการรับรู้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 2) 
ด้านความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 3) ด้านความเชื่อมั่น
ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย และ 4) ด้านการน าข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันผลการประเมินพบว่า 
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ
สังคม สูงวัยได้ร้อยละ 72.0 (จากเกณฑ์ที่ร้อยละ 71) ด้านความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยได้ร้อยละ 75.1 (จากเกณฑ์ที่ร้อยละ 69) ด้านความเชื่อมั่นในข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยได้ร้อยละ 72.4 (จากเกณฑ์ที่ร้อยละ 67) และ
ด้านการน าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันได้ร้อยละ 73.9 (จากเกณฑ์ท่ีร้อยละ 65)  

ศศิพรรณ บิลมาโนช (มปป.)14 ศึกษาเรื่อง การรับรู้ถึงวิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
และภาพลักษณ์ที่มีต่อนักศึกษาไทยมุสลิมในสายตาของผู้บริหารสถานประกอบการเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักเปิดรับข่าววิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งจาก
สื่อมวลชนและสื่อบุคคล โดยการเปิดรับจากสื่อมวลชนในความถี่ระดับสูงมาก และเปิดรับจากสื่อบุคคลอยู่
ในระดับปานกลาง รับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับสูง  และส่วนใหญ่มีภาพลักษณ์ที่ ดี
ต่อนักศึกษาไทยมุสลิมที่มีภูมิล าเนาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเห็นว่า การด าเนินชีวิตไม่เป็น
ปัญหาต่อการท างานร่วมกับผู้ที่นับถือศาสนาอ่ืน การรับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์ในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์ที่ เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ระดับสูง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56)  ส่วนการรับรู้ถึงความรุนแรงของวิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่รับรู้ถึงความรุนแรงฯ อยู่ในระดับสูง โดยเห็นว่า พ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เป็นพื้นที่ท่ีเต็มไปด้วยอันตรายและไม่มีความปลอดภัย 2) วิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้นท าลายความน่าเชื่อถือ
ของอ านาจรัฐที่ไม่สามารถคุ้มครองประชาชนได้ และ 3) การรายงานข่าวของสื่อมวลชนมักจะมีข่าวและ
ภาพเหตการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้   

นัฐณา ศรีส าราญ (2556)15 ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการน าเสนอข่าวความ
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสื่อโทรทัศน์ (1) ทัศนคตเิกี่ยวกับการน าเสนอข่าวความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของสื่อโทรทัศน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติทางด้านอารมณ์ในส่วนของเนื้อหาข่าวที่

                                                 
14 ศศิพรรณ บิลมาโนช. (มปป.).  การรับรู้ถึงวิกฤติการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาพลักษณ์ของนักศึกษาไทยมุสลิมในสายตาของ 
   ผู้บริหารสถานประกอบการเอกชนในกรุงเทพมหานคร. สืบค้น 7 สิงหาคม 2564. จากเว็บไซต์ https://peaceresourcecollaborative.org 
15 นัฐณา ศรีส าราญ.  (2556). ทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการน าเสนอข่าวความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสื่อ
โทรทัศน์. 
   สืบค้นเมื่อวันที ่5 กันยายน 2564 จากเว็บไซต์ https://peaceresourcecollaborative.org/deep-south/overview-analysis/survey 
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รุนแรง รองลงมาคือ ด้านพฤติกรรมและด้านความเข้าใจ กลุ่มตัวอย่างคิดว่า เนื้อหาข่าวที่น าเสนอออกไป  
ท าให้เกิดความหวาดกลัว 

กรณีศึกษาผลของการสื่อสารจากผลส ารวจของ YouGov16 เมื่อต้นเดือน พ.ค. 2564 พบว่า 
มีประชาชนไทยอีกร้อยละ 40 ที่ยังลังเลหรือไม่ต้องการฉีดวัคซีน โดยมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้นจากเดือน ม.ค. 
2564หนึ่งในบทเรียนตัวอย่างด้านการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว คือ สหรัฐอเมริกามี
กลุ่มที่ต่อต้านการเข้ารับวัคซีน และมีประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวโยง แต่ก็ยังสามารถระดมฉีดวัคซีนไปได้
แล้วประมาณร้อยละ 50  ของจ านวนประชากร ภายในเวลา 6 เดือน (ธ.ค.2563-พ.ค.2564) และประชาชน
ก็มีความต้องการฉีดวัคซีนมากขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเทียบระหว่างเดือน ธ.ค.2563 กับ พ.ค.2564 โดยรัฐบาล
สหรัฐมีหลักส าคัญในการสื่อสาร คือ (1) ประธานาธิบดีสหรัฐก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการฉีดวัคซีน 
ภายใต้กรอบเวลาที ่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงสร้างความเชื ่อมั ่นให้ก ับผู ้ด าเนินการและ
ประชาชนด้วยการสนับสนุนและอ านวยความสะดวกสิ่งต่าง ๆ เช่น การสรรหาวัคซีนให้พอต่อความต้องการ 
การออกนโยบายเพ่ือท าใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันโรคเพียงพอต่อความต้องการ เพ่ือให้ส าเร็จได้ตามเป้าหมาย   
(2) ในระหว่างการด าเนินงาน ประธานาธิบดีสหรัฐได้สื่อสารแผนงานอย่างชัดเจนและให้ข้อมูลผล
ความส าเร็จอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอทุกช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ท าให้หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไปเกิดความเชื่อม่ัน และสามารถวางแผนงานหรือบริหารจัดการตนเองต่อไปได้ 

นอกจากการสื่อสารแล้วอีกหนึ่งสิ่งส าคัญ คือ การจูงใจให้ประชาชนอเมริกันออกมาฉีด
วัคซีน โดย (1) รัฐบาลสหรัฐฯ อ านวยความสะดวกให้ประชาชน ด้วยการกระจายจุดฉีดวัคซีนให้ทั่วถึงและ
เข้าถึงง่าย เช่น ร้านขายยาใกล้ผู้ฉีด โชว์รูมรถยนต์ หรือโบสถ์ และในบางรัฐประชาชนสามารถค้นหาสถานที่
ฉีดวัคซีนใกล้บ้านได้ด้วยการกรอกรหัสไปรษณีย์ผ่านเว็บไซต์  (2) สร้างแรงจูงใจมากกว่าบังคับ แนวทางนี้
เป็นการกระตุ้นคนที่ยังลังเลในการเข้ารับวัคซีนด้วยการให้รางวัลตอบแทน ไม่ว่าจะเป็นโดนัทเดือนละ 1 ชิ้น
ตลอดทั้งปี การลดราคาค่าเข้าชมสถานที่ส าคัญต่างๆ การให้ตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วรถไฟฟ้าส าหรับเดินทาง 
หรือแม้กระทั้งการให้เงิน โดยรางวัลเหล่านี้ก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ  ตามความเหมาะสมและความ
ต้องการของประชาชนแต่ละพ้ืนที่ 

นอกจากนี้ยังพบว่า ข้อความที่ใช้สื่อสารเพ่ือเชิญชวนให้ประชาชนฉีดวัคซีนมีผลเช่นกัน 
จากงานวิจัยของหน่วยพฤติกรรมศาสตร์ของประเทศอังกฤษ พบว่า ข้อความที่ใช้สื่อสารนั้นมีผลท าให้
ประชาชนมีความรู้สึกอยากฉีดวัคซีนมากข้ึนได้ โดยมีรูปแบบที่แนะน า 4 รูปแบบคือ 1.ข้อความที่บอกว่าฉีด
เพ่ือคนรอบตัวและคนที่คุณรัก 2.ข้อความแนะน าให้ฉีดวัคซีนโดยแพทย์ที่น่าเชื่อถือ 3.ข้อความที่บอกว่า

                                                 
16 อรรถสิทธิ์ ขจรรุ่งศิลป์. (2564). สื่อสารอย่างไรให้คนไทยเช่ือมั่นและฉีดวัคซีน. สืบค้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 จากเว็บไซต์  
   https://tdri.or.th/2021/06/vaccine-communication 
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วัคซีนจะท าให้คุณได้ใช้ชีวิตปกติอีกครั้ง และ 4.ข้อความที่บอกว่าคนจ านวนมากได้รับวัคซีนแล้ว โดย
ข้อความที่แตกต่างหลากหลายในการสื่อสารเพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสมในการสื่อสารกับประชาชนแต่ละกลุ่ม  

สมาคมประชาสัมพันธ์17 ได้น าเสนอบทวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทางการสื่อสารเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ทางด้านเศรษฐกิจไทย ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ จากการขับเคลื่อนโครงการ
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลรายบุคคล  
บางกลุ่ม การออก พ.ร.บ. และมาตรการต่าง ๆ โดยข่าวคราวความเคลื่อนไหว นอกจากวิธีการ ขั้นตอนการ
ใช้เงินกู ้ปัญหาที่พบจากขั้นตอน การร้องเรียนอันเป็นผลจากโครงการแจกเงินไปยังกลุ่มต่างๆ แล้ว นอกนั้น
ประชาชนไม่ค่อยได้รับทราบความเคลื่อนไหวทั้งในเชิงนโยบาย การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมต่อการแก้ไข
เศรษฐกิจในภาพรวม แม้ว่าทีมเศรษฐกิจอาจจะก าลังขับเคลื่อนและท างานอยู่ แต่ปัญหาส าคัญคือ เพราะ
เหตุใดประชาชนจึงไม่ค่อยได้รับทราบข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและผลงานทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
เท่าใดนัก ซึ่งการสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับนโยบายเป็นสิ่งส าคัญอย่างมาก  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่น สมาคมฯ เห็นว่า ควรด าเนินการดังนี้  
1. การมีบุคคลที่น่าเชื่อถือ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับ ประเด็นด้านความเชื่อมั่น

ทางด้านเศรษฐกิจนั้นจ าเป็นต้องเริ่มต้นจากการสร้างความเชื่อมั่นของบุคคล หรือทีมงานก่อน ที่ต้องใช้ผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับ 

2. การมีกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุกที่ทันสมัย และสม่ าเสมอ มีเครื่องมือ ช่องทาง วิธีการที่
เข้าถึงส าหรับสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปได้ทุกกลุ่มแบบเชิงรุก รวมถึงผู้ประกอบการ ด้วยเนื้อหาที่
ประชาชนรับรู้ได้ง่าย ตรงใจ และสัมผัสได้ 

3. การสื่อสารนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจน การหาแนวทางส าหรับการเร่งสร้างเสถียรภาพ
ทางการเงินในภาพรวม ไปพร้อมกับการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยราชการอย่างเป็นระบบ รวมถึง
นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งการสร้างความสัมพันธ์ โอกาส ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม 

4. การน าเสนอ วิธีการการเยียวยาทางด้านอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการลงทุนและ
อ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับมาตรการทางด้านสาธารณสุข ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

5. การส่งเสริมทางด้านการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ การประกอบธุรกิจ การ
ลงทุน การฟื้นฟูกิจการทั้งในขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ที่รวดเร็ว ทันสถานการณ ์

6. การก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจการเกษตร การสร้างโอกาสทางด้านเกษตรกรรม 
เป็นนวัตกรรมทางการเกษตร และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าถึงง่าย 

                                                 
17 ผู้จัดการออนไลน.์ (13 ก.ค. 2564)  ส.พีอาร์ไทยเสนอ 12 แนวทางสื่อสาร สร้างเช่ือมั่นด้าน ศก.ในวิกฤตโควิด-19.  สบืค้นวันที่ 7 สิงหาคม 
  2564 จากเว็บไซต์ https://mgronline.com  
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7. การเผยแพร่แนวทางการพัฒนา ฟ้ืนฟู เยียวยา เสริมศักยภาพธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ

ท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และนานาชาติ 
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ตารางผลการส ารวจ 
 

ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4,234 ตัวอย่าง  

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานะกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านความม่ันคง 326 7.70 

 สื่อมวลชน 138 3.26 
 ประชาชนทั่วไป 3,770 89.04 
 รวม 4,234 100.00 
    

เพศ ชาย  1,967 46.46 
 หญิง   2,267 53.54 
 รวม 4,234 100.00 

    
อายุ ต่ ากว่า 20 ปี  417 9.85 

 20 - 30 ปี    1,056 24.94 
 31 - 40 ปี   1,059 25.01 
 41 - 50 ปี  953 22.51 
 มากกว่า 50 ปี  749 17.69 
 รวม 4,234 100.00 

    
ระดับการศึกษา  ต่ ากว่าปริญญาตรี 2,131 50.33 

 ปริญญาตรี  1,859 43.91 
 สูงกว่าปริญญาตรี      244 5.76 
 รวม 4,234 100.00 
    

อาชีพ  เกษตร/ประมง  339 8.01 
 ค้าขาย/หาบเร่   575 13.58 
 รับจ้าง/ลูกจ้าง 689 16.27 
 ธุรกิจส่วนตัว/ผู้ประกอบการ 390 9.21 
 นักเรียน/นักศึกษา 440 10.39 
 ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างรัฐ 827 19.53 
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ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
 รัฐวิสาหกิจ 242 5.72 
 พนักงานบริษัท  685 16.18 
 อ่ืนๆ  47 1.11 
 รวม 4,234 100.00 

    
พ้ืนที่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 782 18.47 

 ภาคกลาง  1,129 26.67 
 ภาคเหนือ 692 16.34 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,035 24.44 
 ภาคใต้ 596 14.08 
 รวม 4,234 100.00 

    
 
 
 จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4,234 ตัวอย่าง   จ าแนกเป็นกลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง จ านวน 326 คน  ร้อยละ 7.70  สื่อมวลชน จ านวน 138 คน  ร้อยละ 
3.26 และประชาชนทั่วไป จ านวน 3,770 คน ร้อยละ 89.04 โดยจ าแนกเป็น เพศหญิง ร้อยละ 53.54 มากกว่า
เพศชาย ร้อยละ 46.46  อายุ 31-40 ปีมากที่สุด ร้อยละ 25.01 รองลงมาคือ อายุ 20-30 ปี ร้อยละ 24.94 
อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 22.51  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 50.33  ปริญญาตรี ร้อยละ 
43.91  อาชีพข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างรัฐมากที่สุด ร้อยละ 19.53 รองลงมาคือ รับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 
16.27 พนักงานบริษัท ร้อยละ 16.18  กลุ่มตัวอย่างอยู่ในพื้นท่ีภาคกลางมากที่สุด ร้อยละ 26.67  รองลงมาคือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 24.44  กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 18.47  ภาคเหนือ ร้อยละ 16.34 
และภาคใต้ ร้อยละ 14.08  ตามล าดับ  
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 
 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนและร้อยละช่องทางท่ี รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานการณใ์นจังหวัดชายแดนภาคใต้   

อัน
ดับ 

ช่องทาง 
ภาพรวม การรับรู้ (ต่อ สัปดาห์) 

จ านวน 
(ค าตอบ) 

ร้อยละ ทุกวัน 3-5 ครั้ง 
น้อยกว่า 
3 ครั้ง 

1 โทรทัศน์    3,848  90.88 45.14 37.06 17.80 
2 หนังสือพิมพ์      3,010  71.09 33.55 38.34 28.11 
3 ไลน์ / LINE TODAY 2,466  58.24 35.81 30.74 33.45 
4 ยูทูป 2,454  57.96 27.95 35.29 36.76 
5 เว็บไซต์    2,144  50.64 16.37 40.63 43.00 
6 เฟซบุ๊ก   2,035  48.06 36.51 39.61 23.88 
7 บุคคล (ญาติ/เจ้าหน้าที่รัฐ/เพ่ือน)  1,859  43.91 10.27 30.93 58.80 
8 ทวิตเตอร์  1,275  30.11 22.59 26.43 50.98 
9 สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เช่น วารสาร นิตยสาร ภาพ

อินโฟกราฟฟิก  
1,164 27.49 7.30 35.91 56.79 

10 เฟซบุ๊ก กอ.รมน. ISOC News   966  22.82 7.66 22.05 70.29 
11 วิทยุ    922  21.78 11.28 23.43 65.29 
12 เว็บไซต์ ของ ศปป.5 https://www.isoc5.net 870  20.55 6.67 20.92 72.41 

ค าตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางที่ 2  ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ภาพรวม กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 90.88  รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 71.09 
ไลน์/LINE TODAY ร้อยละ 58.24  ยูทูป ร้อยละ 57.96 และเว็บไซต์ ร้อยละ 50.64 ตามล าดับ  
 โดยความถี่ในการรับรู้ข่าวสารสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสัปดาห์ผ่านสื่อโทรทัศน์รับรู้ 
ทุกวันมากที่สุด ร้อยละ 45.14   รับรู้ข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 38.34 ความถี่ใน
การรับรู้ผ่านไลน์/LINE TODAY ทุกวัน ร้อยละ 35.81 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 3  แสดงจ านวนและร้อยละช่องทางท่ี รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 
 

อันดับ ช่องทาง 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชน สื่อมวลชน 
เจ้าหน้าที่ 

ความมั่นคง 
1 โทรทัศน์    90.27 94.93 96.32 
2 หนังสือพิมพ์      68.67 89.13 91.41 
3 ไลน์ / LINE TODAY 57.21 53.62 72.09 
4 ยูทูป 57.24 55.07 67.48 
5 เว็บไซต์    47.61 65.94 79.14 
6 เฟซบุ๊ก   47.77 55.80 48.16 
7 บุคคล (ญาติ/เจ้าหน้าที่รัฐ/เพ่ือน)  41.33 43.48 73.93 
8 ทวิตเตอร์  27.48 38.41 57.06 
9 เฟซบุ๊ก กอ.รมน. ISOC News   19.60 33.33 55.52 
10 วิทยุ    19.71 28.26 42.94 
11 เว็บไซต์ ของ ศปป.5 https://www.isoc5.net 17.27 31.16 53.99 
12 สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เช่น วารสาร นิตยสาร ภาพอินโฟ

กราฟฟิก  
23.82 40.58 64.42 

ค าตอบสามารถตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ 
 
จากตารางที่ 3  ช่องทางที่ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ าแนกตาม

กลุ่มเป้าหมาย พบว่า กลุ่มประชาชนทั่วไป รับรู้ข่าวสารผ่านโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ ยูทูป
และไลน์  ส่วนกลุ่มสื่อมวลชนรับรู้ข่าวสารผ่านโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก 
และไลน์  ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าที่ความม่ันคง รับรู้ข่าวสารผ่านโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ 
สื่อบุคคล(ญาติ/เจ้าหน้าที่รัฐ/เพื่อน) และไลน์ ตามล าดับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการส ารวจ การรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 

 

27 
 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวนและร้อยละช่องทางท่ี รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
     จ าแนกตามอายุ 
 

ข้อ ช่องทาง 
อายุ 

น้อยกว่า 
20ป ี

20-30ปี 31-40ปี 41-50ปี มากกว่า 
50ป ี

1 โทรทัศน์    85.13 88.54 91.12 93.91 93.19 
2 หนังสือพิมพ์      74.10 74.91 78.47 70.62 54.21 
3 วิทยุ    19.66 26.61 23.98 20.15 15.09 
4 เฟซบุ๊ก   57.79 56.63 52.12 46.59 26.70 
5 เฟซบุ๊ก กอ.รมน. ISOC News   21.10 30.11 25.97 20.25 12.28 
6 เว็บไซต์ ของ ศปป.5 https://www.isoc5.net 19.66 26.14 23.14 19.10 11.35 
8 ไลน์ / LINE TODAY 58.27 62.69 63.27 58.87 44.06 
9 ทวิตเตอร ์ 41.97 42.05 31.73 23.71 12.55 
10 ยูทูป 64.27 65.53 62.04 56.35 40.05 
11 เว็บไซต์    48.44 57.01 56.94 49.74 35.11 
12 บุคคล (ญาติ/เจ้าหน้าที่รัฐ/เพ่ือน)  38.61 46.31 47.40 42.50 40.32 
 สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เช่น วารสาร นิตยสาร ภาพอินโฟ

กราฟฟิก  
25.18 33.43 29.93 26.34 18.42 

 
 

จากตารางที่ 4  ช่องทางที่ รับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ าแนกตามอายุ 
พบว่า ทุกกลุ่มอายุรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อหนังสือพิมพ์มากที่สุดเช่นเดียวกัน โดยสื่อประเภทอ่ืน 
พบว่า  กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 20-30 ปี รับรู้ข่าวสารผ่านยูทูป  ไลน์ และเฟซบุ๊ก ตามล าดับ 
ส่วนกลุ่มอายุ 31 ปีขึ้นไปจนถึงกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี รับรู้ข่าวสารผ่านไลน์ ยูทูป เว็บไซต์ ตามล าดับ  

ส่วนหนังสือพิมพ์  กลุ่มตัวอย่างติดตามสื่อหนังสือพิมพ์ออนไลน์มากที่สุด ร้อยละ 77.19 และ
หนังสือพิมพ์แบบฉบับ(กระดาษ) ร้อยบะ 22.81  
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ตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มเป้าหมายติดตามข่าวสารสถานการณ์ในจังหวัด 
             ชายแดนภาคใต้   
 

ข้อ ช่องทาง 
ภาพรวม อายุ 

จ านวน 
(ค าตอบ) 

ร้อยละ 
น้อยกว่า 

20ป ี
20-30ปี 31-40ปี 41-50ปี มากกว่า

50ป ี
1 ช่อง  3 2,357 19.87 19.14 21.27 19.61 19.36 19.57 

3 ช่อง 7  1,881 15.85 16.79 15.69 15.17 15.48 17.05 
9 ไทยรัฐ (ช่อง 32)  1,574 13.27 11.12 13.19 13.68 13.32 13.61 
2 ททบ. 5 1,386 11.68 8.45 9.73 11.53 12.62 14.18 
8 เวิร์คพอยด์ (ช่อง 23)  1,191 10.04 13.69 11.08 10.33 9.17 8.13 
6 ONE31 1,160 9.78 14.01 11.27 10.14 9.17 6.70 
4 MCOT 915 7.71 5.78 6.62 8.05 8.40 8.39 
5 ช่อง 8 651 5.49 5.35 4.54 5.23 5.91 6.39 
10 พีพีทีวี (ช่อง 34)  440 3.71 2.67 4.27 3.68 3.99 3.18 
12 อัมรินทร์ทีวี (ช่อง 35) 157 1.32 2.14 1.12 0.99 1.20 1.83 
 โมโน (ช่อง 29)  66 0.56 0.53 0.54 0.86 0.56 0.17 

11 อ่ืนๆ เช่น ไทยพีบีเอส เนชั่น 
22 NBT และ TNN16 

86 0.72 0.32 0.69 0.73 0.83 0.78 

  
 จากตารางที่ 5 แสดงจ านวนและร้อยละของสถานีโทรทัศน์ที่กลุ่มเป้าหมายติดตามข่าวสารสถานการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างติดตามสื่อโทรทัศน์ผ่านช่อง 3 มากท่ีสุด ร้อยละ 19.87 
รองลงมาคือ ช่อง 7 ร้อยละ 15.85  ไทยรัฐทีวี(ช่อง 32) ร้อยละ 13.27 ททบ.5 ร้อยละ 11.68 และช่องเวิร์ค
พอยด์ (ช่อง 23) ร้อยละ 10.04 ตามล าดับ  
 โดยเมื่อพิจารณาจ าแนกตามอายุ พบว่า ทุกกลุ่มอายุมีพฤติกรรมการติดตามข่าวสารในช่อง 3  ช่อง7 
และไทยรัฐทีวีมากที่สุดเช่นเดียวกัน  
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ตารางที่ 6  สถานีวิทยุที่กลุ่มตัวอย่างติดตามข่าวสารสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

6.1 สถานีวิทยุของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
อันดับ สถานีวิทยุ ร้อยละ 

1 FM 106.50 14.71 
2 FM 103.50 10.78 
3 FM 93.50 10.78 
4 FM 88.50 7.84 
5 FM 105.50   6.86 
5 จส.100 6.86 

 
6.2 สถานีวิทยุของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ภาคกลาง 

อันดับ สถานีวิทยุ ร้อยละ 
1 FM 103.50 Mhz 12.16 
2 FM 95.00 Mhz 9.46 
3 FM 88.50 Mhz 8.11 
4 FM 105.50 Mhz 8.11 
5 FM 93.00 Mhz 6.76 
5 FM 93.50 Mhz 6.76 
5 FM 98.50 Mhz 6.76 

 
 6.3 สถานีวิทยุของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

อันดับ สถานีวิทยุ ร้อยละ 
1 FM 94.25 Mhz 14.49 
2 FM 88.00 Mhz 11.59 
3 FM 107.25 Mhz 11.59 
4 FM 98.50 Mhz 10.14 
5 FM 93.00 Mhz 8.70 

 
  6.4 สถานีวิทยุของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

อันดับ สถานีวิทยุ ร้อยละ 
1 FM 97.50 Mhz 16.88 
2 FM 97.00 Mhz 12.99 
3 FM  94.50  Mhz 10.39 
4 FM 107.50 Mhz 7.79 
5 FM 105.00 Mhz 6.49 
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  6.5 สถานีวิทยุของกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ภาคใต้ 
อันดับ สถานีวิทย ุ ร้อยละ 

1 FM 93.00 Mhz 10.00 
2 FM  96.50 Mhz 10.00 
3 FM 88.50 Mhz 8.00 
4 FM 95.00 Mhz 8.00 
5 FM 100.50 Mhz 8.00 
6 FM 102.00 Mhz 8.00 

 
 จากตารางที่ 6 (6.1-6.5) สถานีวิทยุที่กลุ่มตัวอย่างติดตาม จ าแนกรายภูมิภาค พบว่า กลุ่มตัวอย่างใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รับฟังรายการจากสถานีวิทยุ FM 106.50 Mhz มากที่สุด ร้อยละ 14.71  
รองลงมาคือ FM 103.50 Mhz และ FM 93.50 Mhz ร้อยละ 10.78 ตามล าดับ  

ส่วนกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ภาคกลาง รับฟังรายการจากสถานีวิทยุ FM 103.50 Mhz มากที่สุด ร้อยละ 
12.16 รองลงมาคือ FM 95.00 Mhz ร้อยละ 9.46 และ FM 88.50 Mhz และ FM 105.50 Mhz ร้อยละ 8.11 
เท่ากัน  กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ภาคเหนือ รับฟังสถานีวิทยุ FM 94.25 Mhz มากที่สุด ร้อยละ 14.49 รองลงมา
คือ FM 88.00 Mhz และ FM 107.25 Mhz ร้อยละ 11.59 เท่ากัน  ส่วนกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ รับฟังสถานีวิทยุ FM 97.50 Mhz มากที่สุด ร้อยละ 16.88 รองลงมาคือ FM 97.00 Mhz 
ร้อยละ 12.99  และ FM 94.50 Mhz ร้อยละ 10.39  และกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ รับฟังสถานีวิทยุ 
FM 93.00 Mhz และ FM 96.50 Mhz มากที่สุดเท่ากัน ร้อยละ 10.00 และสถานี FM 88.50 Mhz FM 95.00 
Mhz FM 100.50 Mhz และ FM 102.00 Mhz ร้อยละ 8.00 เท่ากันตามล าดับ  
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ตารางที่ 7 เพจเฟซบุ๊ก  ที่กลุ่มตัวอย่างติดตามการรับรู้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ข้อ ช่องทาง 
ภาพรวม 

จ านวน (ค าตอบ) ร้อยละ 
1 อีจัน 272 17.53 
2 Thairath - ไทยรัฐออนไลน์ 214 13.79 
3 AMARIN TV  110 7.09 
4 Khaosod - ข่าวสด 82 5.28 
5 เรื่องเล่าเช้านี้ 80 5.15 
6 ช่อง One31 74 4.77 
7 Ch3Thailand News 55 3.54 
8 ข่าวช่อง 8 50 3.22 
9 ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34 43 2.77 
10 Matichon Online - มติชนออนไลน์ 34 2.19 

 
 จากตารางที่ 7  เพจเฟซบุ๊กที่กลุ่มตัวอย่างชอบติดตามข่าวสารมากที่สุด คือ อีจัน  ร้อยละ 17.53  
รองลงมาคือ Thairath – ไทยรัฐออนไลน์  ร้อยละ 13.79  AMARIN TV ร้อยละ 7.09  Khaosod – ข่าวสด 
ร้อยละ 5.28  และเรื่องเล่าเช้านี้ ร้อยละ 5.15 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 8  แสดงจ านวนและร้อยละเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่าง “ไม่เลือก” ชมรายการทางสถานีโทรทัศน์ ททบ.5 
    ภาพรวมและจ าแนกตามอายุ  

อัน
ดับ 

 
ภาพรวม อายุ 

จ านวน ร้อยละ ต่ ากว่า 
20 ปี 

20 - 30 
ปี 

31 - 40 
ปี 

41 - 50 
ปี 

มากกว่า 
50 ปี 

1 รายการขาดความหลากหลาย/ 
ไม่น่าสนใจ เช่น มีรายการบันเทิงน้อย 
น าเสนอข่าวการเมืองมากเกินไป 

1,040 57.78 45.58 56.18 59.40 62.25 62.01 

2 ไม่ชอบดูรายการโทรทัศน์ ติดตาม
ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอ่ืนมากกว่า 
เช่น Facebook  หนังสือพิมพ์ออนไลน์ 
ยูทูป เว็บไซต์ 

384 21.33 29.65 27.25 23.54 13.80 10.39 

3 ไม่มีสัญญาณ /สัญณาณภาพไม่ชัดเจน 82 4.56 3.10 3.14 4.75 3.66 8.96 

4 ผู้ประกาศข่าวไม่น่าสนใจ 77 4.28 3.98 2.94 3.46 5.63 6.45 

5 ไม่ทราบว่าช่อง 5 หมายเลขอะไร 57 3.17 7.52 2.73 1.30 3.94 2.51 
6 น าเสนอข่าวไม่ตรงไป ตรงมา เอนเอียง 40 2.22 0.88 2.52 1.30 3.10 3.23 

7 น าเสนอข่าวล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์ 39 2.17 1.77 0.63 1.94 3.38 3.94 
8 ครอบครัวดูช่องอ่ืน 27 1.50 4.42 1.89 0.65 1.13 0.36 

9 เป็นช่องของกองทัพ มีการน าเสนอข่าว
กองทัพมากเกินไป 

21 1.17 - 1.68 1.30 1.41 0.72 

10 ไม่มีโทรทัศน์ 19 1.06 1.33 0.84 1.51 0.56 1.08 

11 ขาดการน าเสนอข่าวในเชิงลึก 14 0.78 1.77 0.21 0.86 1.13 0.36 
  
 จากตารางที่ 8 เหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างไม่เลือกชมรายการทางสถานีโทรทัศน์ ททบ. 5 ภาพรวม พบว่า 
เพราะรายการขาดความหลากหลาย/ไม่น่าสนใจ เช่น มีรายการบันเทิงน้อย น าเสนอข่าวการเมืองมากเกินไป
มากที่สุด ร้อยละ 57.78  รองลงมาคือ ไม่ชอบดูรายการโทรทัศน์ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอ่ืนมากกว่า 
ร้อยละ 21.33  ไม่มีสัญญาณ /สัญณาณภาพไม่ชัดเจน ร้อยละ 4.56 และผู้ประกาศข่าวไม่น่าสนใจ ร้อยละ 
4.28  เมื่อจ าแนกตามอายุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ทุกกลุ่มอายุมีเหตุผลไปในทิศทางเดียวกัน  คือ รายการขาด
ความหลากหลาย/ไม่น่าสนใจ มากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีอายุ 41-50 ปี และมากกว่า 50 ปี  
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ตารางที่ 9  ช่องทางการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในข่าวสารสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ข้อ ช่องทาง 
ร้อยละอิทธิพลต่อความเชื่อ แปลผลระดับอิทธิพล 

มาก ปานกลาง น้อย ค่าเฉลี่ย  SD คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 โทรทัศน์    41.76 53.07 5.17 2.37 0.57 79.00 
2 หนังสือพิมพ์      22.96 62.52 14.52 2.08 0.60 69.33 
3 วิทยุ    9.22 55.42 35.36 1.74 0.61 58.00 
4 เฟซบุ๊ก   33.17 51.50 15.33 2.18 0.67 72.67 
5 เฟซบุ๊ก กอ.รมน. ISOC News   13.98 51.35 34.68 1.79 0.66 59.67 
6 เว็บไซต์ ของ ศปป.5 

https://www.isoc5.net 
11.49 50.57 37.93 1.74 0.65 58.00 

7 ไลน์ / LINE TODAY 17.68 61.39 20.92 1.97 0.62 65.67 
8 ทวิตเตอร ์ 16.63 51.14 32.24 1.84 0.68 61.33 
9 ยูทูป 17.32 59.21 23.47 1.94 0.63 64.67 
10 เว็บไซต์    15.39 63.29 21.32 1.94 0.60 64.67 
11 บุคคล (ญาติ/เจ้าหน้าที่รัฐ/เพ่ือน)  16.57 57.50 25.93 1.91 0.64 63.67 
12 สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เช่น วารสาร 

นิตยสาร ภาพอินโฟกราฟฟิก  
10.05 56.87 33.08 1.77 0.61 59.00 

เกณฑ์การแปลคา่เฉลีย่ 3 ระดับ คอื ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.00 หมายถึง มีอิทธิพลมาก ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึงมีอิทธิพล
ปานกลาง  ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีอิทธิพลน้อย    
 
 จากตารางที่ 9  ช่องทางการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในข่าวสารสถานการณ์ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จากคะแนน 1-3 คะแนน (3=อิทธิพลมาก 2=อิทธิพลปานกลาง และ1=อิทธิพลน้อย) ภาพรวม พบว่า 
ช่องทางที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ โทรทัศน์ ค่าเฉลี่ย 2.37 คิดเป็นร้อยละ 79.00 รองลงมาคือ เฟซบุ๊ก ค่าเฉลี่ย 
2.18 คิดเป็นร้อยละ 72.67  และหนังสือพิมพ์ ค่าเฉลี่ย 2.08 คิดเป็นร้อยละ 69.33 ตามล าดับ   

ส่วนสื่อที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด คือ สื่อวิทยุ และ เว็บไซต์ ของ ศปป.5 https://www. isoc5.net  
ค่าเฉลี่ย 1.74 คิดเป็นร้อยละ 58.00 เท่ากัน  ผลการส ารวจสอดคล้องกับพฤติกรรมการรับข่าวสาร 
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ตารางที่ 10 ช่องทางการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในข่าวสารสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามกลุ่มอายุ 
ค่าเฉลี่ย  3 ระดับ  

ข้อ ช่องทาง ต่ ากว่า 20 ปี 20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี มากกว่า 50 ปี 
ค่าเฉลี่ย  SD ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  SD ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  SD ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  SD ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  SD ร้อยละ 

1 โทรทัศน์    2.39 0.56 79.67 2.31 0.59 77.00 2.32 0.57 77.33 2.39 0.57 79.67 2.46 0.57 82.00 
2 หนังสือพิมพ์      2.10 0.59 70.00 2.12 0.62 70.67 2.10 0.61 70.00 2.03 0.58 67.67 2.04 0.59 68.00 
3 วิทยุ    1.77 0.61 59.00 1.74 0.60 58.00 1.70 0.59 56.67 1.67 0.60 55.67 1.89 0.66 63.00 
4 เฟซบุ๊ก   2.20 0.62 73.33 2.20 0.65 73.33 2.19 0.68 73.00 2.14 0.68 71.33 2.12 0.71 70.67 
5 เฟซบุ๊ก กอ.รมน. ISOC News   1.73 0.72 57.67 1.84 0.63 61.33 1.80 0.62 60.00 1.71 0.71 57.00 1.86 0.73 62.00 
6 เว็บไซต์ ของ ศปป.5 https://www.isoc5.net 1.56 0.63 52.00 1.74 0.61 58.00 1.78 0.64 59.33 1.72 0.70 57.33 1.81 0.68 60.33 
7 ไลน ์/ LINE TODAY 1.90 0.65 63.33 1.94 0.62 64.67 2.00 0.60 66.67 1.98 0.61 66.00 2.00 0.60 66.67 
8 ทวิตเตอร ์ 1.94 0.67 64.67 1.90 0.68 63.33 1.81 0.67 60.33 1.74 0.68 58.00 1.78 0.69 59.33 
9 ยูทูป 2.09 0.65 69.67 2.00 0.61 66.67 1.89 0.63 63.00 1.84 0.63 61.33 1.95 0.63 65.00 
10 เว็บไซต์    1.92 0.57 64.00 1.97 0.59 65.67 1.91 0.60 63.67 1.92 0.60 64.00 1.98 0.64 66.00 
11 บุคคล (ญาติ/เจ้าหน้าที่รัฐ/เพ่ือน)  1.89 0.65 63.00 1.97 0.64 65.67 1.85 0.64 61.67 1.88 0.64 62.67 1.94 0.63 64.67 
12 สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เช่น วารสาร นิตยสาร ภาพ

อินโฟกราฟฟิก  
1.63 0.57 54.33 1.80 0.61 60.00 1.78 0.61 59.33 1.71 0.63 57.00 1.86 0.60 62.00 

 เกณฑ์การแปลคา่เฉลีย่ 3 ระดับ คอื ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.00 หมายถึง มีอิทธิพลมาก ค่าเฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึงมีอิทธิพลปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีอิทธิพลน้อย    
 

จากตารางที่ 10 ช่องทางการรับรู้ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อในข่าวสารสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามกลุ่มอายุ   พบว่า ทุกกลุ่มอายุ สื่อโทรทัศน์มี
อิทธิพลต่อความเชื่อในการรับรู้ข่าวสารสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากท่ีสุด  รองลงมาคือ คือ สื่อเฟซบุ๊ก (ยกเว้นกลุ่มอายุ 31-40 ปี ที่สื่อไลน์/Linetoday มีอิทธิพล
มากกว่าสื่อเฟซบุ๊ก)  อย่างไรก็ตามจากผลการส ารวจจะเห็นว่า สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลในทุกกลุ่ม และสื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพล ต่อการรับรู้รองจากสื่อโทรทัศน์ในทุก
กลุ่ม แต่แพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย 
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ตารางที่ 11  กลุ่มตัวอย่างเคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในโครงการใดบ้าง (ความพึงพอใจตอบเฉพาะกลุ่มท่ีเคยรับรู้) 

การรับรู ้ โครงการที่มีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 
ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย SD เทียบร้อยละ 
64.03 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ในด้านต่างๆ ในพื้นที่ 

จังหวัดชายแดนภาคใต ้
19.20 39.80 33.66 4.83 2.51 3.68 0.92 73.60 

49.63 สารคดี “สร้างฝันเพื่อสันติสุข” การเผยแพร่ความหลากหลายของสาขาอาชีพการอนุรักษ์ และสืบ
ทอดประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

13.21 40.98 35.14 6.83 3.84 3.53 0.94 70.60 

46.66 โครงการสันตสิุขชายแดนใต้ นโยบายของรัฐบาล และ กอ.รมน. การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จชต. จุดเด่น
ของพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณี  

12.20 33.67 40.24 9.70 4.19 3.40 0.96 68.00 

37.31 โครงการมองมมุบวก การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมคณุภาพชีวิต
ของประชาชนท้ังในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม เสรมิสร้างความรัก สามัคคี และการมี ส่วน
ร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี 

11.21 35.81 37.53 10.34 5.11 3.38 0.98 67.60 

39.53 โครงการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน–การเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับรฐัปัตตาน ีและประวัติความเป็นมา 
ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ 

9.20 31.85 40.36 12.52 6.07 3.26 0.99 65.20 

41.34 โครงการสารพันพัฒนา-ด้านการสง่เสริมการสร้างรายได้ ด้านการลงทุนด้านต่างๆ ในพื้นที่ ด้าน
การศึกษา การท่องเที่ยว เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้

8.32 33.87 41.77 10.59 5.45 3.29 0.95 65.80 

40.75 โครงการสร้างฝันเพื่อสันติสุข การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 

10.50 33.52 40.68 10.14 5.16 3.34 0.97 66.80 

45.62 โครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติ เช่น ความมั่นคง การศึกษา 
ศาสนา เศรษฐกิจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนใน
การแก้ปัญหา ท าให้มีความปลอดภัย ปราศจากเง่ือนไขการใช้ความรุนแรง 

10.52 36.06 38.72 9.54 5.15 3.37 0.97 67.40 

ความพึงพอใจโดยรวม 3.43 0.97 68.60 
เกณฑ์การแปลค่า 5 ระดับ คือ 4.50–5.00 มากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 3.50–4.49 มาก ค่าเฉลี่ย 2.50–3.49 ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.50–2.49 น้อย ค่าเฉลีย่ 1.00–1.49 น้อยที่สุด และเกณฑ์ค่า SD มากกวา่ 1.75 มีความแตกต่างมาก 1.25 – 
1.75 มีความแตกต่างกันค่อนขา้งมาก นอ้ยกว่า 1.25 มีความแตกตา่งน้อย หรือใกล้เคียงกัน หรือเหมือน ๆ กัน 
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  จากตารางที ่11   จากการเผยแพร่โครงการสารคดีเพ่ือสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเพ่ือความม่ันคงในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
ปีที่ผ่านมา ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยรับรู้ข่าวสารการเผยแพร่ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ในด้านต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มากที่สุด ร้อยละ 64.03  โดยมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ 3.68 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.60  รองลงมาคือ สารคดี “สร้างฝันเพ่ือสันติสุข” การเผยแพร่
ความหลากหลายของสาขาอาชีพการอนุรักษ์ และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต  รับรู้ร้อยละ 49.63  มีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่ 3.53 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 70.60  
และโครงการสันติสุขชายแดนใต้ นโยบายของรัฐบาล และ กอ.รมน. การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ จชต. จุดเด่นของพ้ืนที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณี  รับรู้ร้อยละ 
49.66  มีความพึงพอใจ 3.40 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 68.00  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 12 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่โครงการเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี จ าแนกตามกลุ่มอายุ (ความพึงพอใจตอบเฉพาะกลุ่มท่ีเคยรับรู้) 

ข้อ โครงการเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี 
การรับรู้ (เฉพาะผูต้อบว่าเคย) ความพึงพอใจ (เฉพาะผู้ตอบว่าเคย) 

ต่ ากวา่ 20 
ปี 

20 - 30 ป ี 31 - 40 ป ี 41 - 50 ป ี มากกวา่  
50 ป ี

ต่ ากวา่ 20 
ปี 

20 - 30 ป ี 31 - 40 ป ี 41 - 50 ป ี มากกวา่ 
 50 ป ี

1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ในด้านต่างๆ ใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

59.47 61.54 64.03 65.18 68.44 3.61 3.63 3.60 3.82 3.73 

2 สารคดี “สร้างฝันเพื่อสันติสุข” การเผยแพร่ความหลากหลายของสาขาอาชีพการอนุรักษ์ 
และสบืทอดประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

49.74 49.75 49.07 51.84 47.35 3.65 3.53 3.44 3.60 3.49 

3 โครงการสันตสิุขชายแดนใต้ นโยบายของรัฐบาล และ กอ.รมน. การแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่จชต. จุดเด่นของพื้นที่ ส่งเสรมิการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณี  

49.21 50.65 45.55 45.99 42.18 3.48 3.44 3.32 3.43 3.36 

4 โครงการมองมมุบวก การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 
เสรมิสร้างความรัก สามัคคี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี 

35.26 40.56 39.69 35.25 33.10 3.53 3.42 3.34 3.37 3.29 

5 โครงการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน–การเสรมิสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกับรฐัปัตตาน ีและประวัติ
ความเป็นมา ความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ 

35.53 44.06 41.45 37.31 35.47 3.26 3.35 3.21 3.26 3.16 

6 โครงการสารพันพัฒนา-ด้านการส่งเสริมการสร้างรายได้ ด้านการลงทุนด้านต่างๆ ในพื้นทีด่้าน
การศึกษา การท่องเที่ยว เพื่อยกระดบัความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

31.32 47.15 44.97 40.13 34.92 3.28 3.34 3.27 3.32 3.20 

7 โครงการสร้างฝันเพื่อสันติสุข การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนท้ังในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 

37.37 45.35 42.42 38.61 36.45 3.56 3.39 3.28 3.30 3.30 

8 โครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติ เช่น ความมั่นคง 
การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและความร่วมมือ 
ของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา ท าให้มีความปลอดภัย ปราศจากเง่ือนไขการใช้ความรุนแรง 

40.79 50.75 44.67 44.14 44.27 3.45 3.38 3.36 3.39 3.32 

 ความพึงพอใจโดยรวม 3.50 3.44 3.37 3.47 3.40 
 ร้อยละความพึงพอใจโดยรวม 70.00 68.80 67.40 69.40 68.00 
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จากตารางที่ 12 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่โครงการเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี จ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในทุกกลุ่มอายุมีการรับรู้โครงการ
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ท่ีร้อยละ 30-60  โดยทุกกลุ่มตวัอย่างรับรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ในด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มากที่สุด ร้อยละ 59-68   เมื่อพิจารณาจ าแนกกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปี มีการรับรู้เกี่ยวกับข่าวสารการเผยแพร่โครงการฯ ทุกโครงการ ร้อยละ 31-59 โดย
รับรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ในด้านต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากที่สุด และรับรู้น้อยที่สุดคือ โครงการสารพัน
พัฒนา-ด้านการส่งเสริมการสร้างรายได้ ด้านการลงทุนด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ด้านการศึกษา การท่องเที่ยว เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ร้อยละ 31.32)   ส่วนโครงการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้น้อยที่สุด คือ โครงการมองมุมบวก การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม เสริมสร้างความรัก สามัคคี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับรู้ข่าวสารการเผยแพร่โครงการเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระหว่างปานกลางถึงมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.37-3.50  โดยภาพรวมความพึงพอใจโดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลางถึงมาก ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.37 – 3.50 โดยกลุ่มอายุ
น้อยกว่า 20 ปี มีความพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.50 คิดเป็นร้อยละ 70.00  ส่วนกลุ่มอายุที่มีความพึงพอใจโดยรวมการรับรู้โครงการฯ อยู่ในระดับปานกลาง คือ กลุ่มอายุ 41-50 
ปี พึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ย 3.47 คิดเป็นร้อยละ 69.40  กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ย 3.44 คิดเป็นร้อยละ 68.80  กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีความพึง
พอใจโดยรวมค่าเฉลี่ย 3.40 คิดเป็นร้อยละ 68.00  และกลุ่มอายุ 31-40 ปี ความพึงพอใจโดยรวมค่าเฉลี่ย 3.34 คิดเป็นร้อยละ 67.40 

 จากโครงการที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้มากที่สุด คือ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ในด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ความพึงพอใจต่อการรับรู้โครงการนี้ พบว่า กลุ่มอายุที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คือ กลุ่มอายุ 41-50 ปีมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.82 คิดเป็นร้อยละ 76.40
รองลงมาคือ กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.73 คิดเป็นร้อยละ  กลุ่มอายุ 20-30 ปี มีความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 3.63 คิดเป็นร้อยละ 72.60 และกลุ่มอายุต่ า
กว่า 20 ปี มีความพึงพอใจค่าเฉลี่ย 3.61 คิดเป็นร้อยละ 72.20 ตามล าดับ  ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ที่มีการรับรู้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับปานกลาง - มาก  
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ตารางที่ 13 ประเด็นหรือเรื่องที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสื่อต่าง ๆ   

อันดับ เรื่องที่รับรู ้ ภาพรวม 
อายุ 

น้อยกว่า
20ปี 

20-30ปี 31-40ปี 41-50ปี 
มากกว่า 

50ปี 

1 การเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ตามพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ  

42.25 35.97 36.46 42.21 48.06 46.60 

2 ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาให้ยั่งยืน และ
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  

42.23 34.53 37.31 42.59 47.74 45.93 

3 มีการเผยแพร่ความเป็นอยู่ วิถีชวีิต วัฒนธรรมของ
คนในชุมชนผา่นสื่อต่าง ๆ    

40.01 39.81 41.29 39.47 39.66 39.52 

4 การส่งเสริมธุรกิจการลงทุน ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ และเกษตรกร  

39.30 37.65 41.86 40.79 39.45 34.31 

5 การน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว ทางศาสนาประเพณี 
วัฒนธรรม และธรรมชาตทิี่สวยงามให้เป็นที่รู้จัก 

36.77 36.21 36.93 39.00 36.94 33.51 

6 การน าเสนอการแก้ไขปญัหา แนวทางการพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่  

31.06 31.41 34.09 32.11 29.38 27.24 

7 การเฝา้ระวงั ตดิตาม สบืข่าว แจง้เตือนลว่งหนา้ เพื่อ
ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง  

28.44 25.90 27.65 30.22 28.65 28.17 

8 การตรวจค้น จับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย และ
น าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย  

24.37 20.86 24.72 27.86 24.13 21.23 

9 การเยียวยา ฟื้นฟู ผู้ได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์
รุนแรง อย่างเป็นธรรม 

21.35 19.18 25.28 21.91 20.36 17.49 

 อ่ืน ๆ  0.35 - - 0.28 0.63 0.80 
 

จากตารางที่ 13 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสื่อต่าง ๆ 
มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ การเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ  
ร้อยละ 42.25 รองลงมาคือ ประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาให้ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 42.23  มีการเผยแพร่ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ 
ร้อยละ 40.01  การส่งเสริมธุรกิจการลงทุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเกษตรกร  ร้อยละ 39.30  และการ
น าเสนอแหล่งท่องเที่ยว ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงามให้เป็นที่รู้จัก  ร้อยละ 36.77  
ตามล าดับ   เมื่อพิจารณาจ าแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า แต่ละกลุ่มอายุมีการรับรู้ในประเด็นที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี รับรู้ในประเด็นการเผยแพร่ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในชุมชน
ผ่านสื่อต่าง ๆ มากที่สุด ร้อยละ 39.81  กลุ่มอายุ 20-30 ปี รับรู้ประเด็นการส่งเสริมธุรกิจการลงทุน ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ และเกษตรกรมากที่สุด ร้อยละ 41.86  กลุ่มอายุ 31-40 ปี รับรู้ในประเด็นศาสตร์พระราชา สู่
การพัฒนาให้ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันมากที่สุด ร้อยละ 42.59  ส่วนกลุ่มอายุ 41-50 ปี 
และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี รับรู้สอดคล้องกันในประเด็นการเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตาม
พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ มากที่สุด ร้อยละ 48.06 และ 46.60 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 14 ประเด็นหรือเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชายแดนภาคใต้  จ าแนกตามพ้ืนที่  

อันดับ เรื่องที่รับรู ้
พื้นที ่

กทม./
ปริมณฑล 

กลาง เหนือ อีสาน ใต ้

1 การเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตาม
พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ  

39.13 49.51 25.72 42.51 51.34 

2 ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาให้ยั่งยืน และเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจ าวัน  

38.36 38.88 36.27 56.23 36.24 

3 มีการเผยแพร่ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคน
ในชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ    

38.75 41.36 21.68 49.86 43.29 

4 การส่งเสริมธุรกิจการลงทุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ 
และเกษตรกร  

31.07 41.45 35.12 43.38 43.79 

5 การน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว ทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงามให้เป็นที่รู้จัก 

30.82 41.10 34.83 40.29 32.55 

6 การน าเสนอการแก้ไขปัญหา แนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่  

27.49 36.05 37.86 22.22 33.72 

7 การเฝ้าระวัง ติดตาม สืบข่าว แจ้งเตือนล่วงหน้า เพ่ือ
ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง  

24.68 32.42 18.35 34.59 26.85 

8 การตรวจค้น จับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย และน าเข้าสู่
กระบวนการทางกฎหมาย  

22.12 23.91 29.48 21.45 27.35 

9 การเยียวยา ฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
รุนแรง อย่างเป็นธรรม 

14.07 22.05 30.92 16.52 26.85 

 อ่ืน ๆ  0.38 0.09 - 0.87 0.34 
 

จากตารางที่ 14 ประเด็นหรือเรื่องที่กลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชายแดนภาคใต้  
จ าแนกตามพ้ืนที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่รับรู้มากที่สุดประเด็นสอดคล้องกันทั้ง 3 พ้ืนที่ คือ ประเด็นการ
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ โดยกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล รับรู้ร้อยละ 39.13  กลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ภาคกลาง  รับรู้ร้อยละ 49.51  และ
ภาคใต้ มีการรับรู้ร้อยละ 51.34  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคเหนือ รับรู้ประเด็นการน าเสนอการแก้ไข
ปัญหา แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่มากท่ีสุด ร้อยละ 37.86  และกลุ่มตัวอย่างที่
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) รับรู้ประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาให้ยั่งยืน และเศรษฐกิจ
พอเพียงในชีวิตประจ าวันมากที่สุด ร้อยละ 56.23 
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ส่วนที่ 3 ความเชื่อม่ันต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
ตารางที่ 15  ภาพรวมระดับความเชื่อมั่นต่อการสื่อสาร และการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประชาชนนอกพ้ืนที่   
 

อัน 
ดับ 

ประเด็น 
ภาพรวม เจ้าหน้าที่ สื่อมวลชน ปชช. 

ค่าเฉลี่ย SD แปลค่า เทียบร้อยละ ค่าเฉลี่ย เทียบร้อยละ ค่าเฉลี่ย เทียบร้อยละ ค่าเฉลี่ย เทียบร้อยละ 

1 ด้านคุณภาพชีวิต  3.74 0.97 เชื่อม่ันมาก 74.80 3.60 72.00 3.49 69.80 3.76 75.20 
2 ด้านความปลอดภัย 3.68 0.97 เชื่อม่ันมาก 73.60 3.39 67.80 3.46 69.20 3.71 74.20 
3 ด้านความยุติธรรม ความเป็นธรรม 3.67 0.98 เชื่อม่ันมาก 73.40 3.54 70.80 3.30 66.00 3.69 73.80 
4 ด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 3.66 0.99 เชื่อม่ันมาก 73.20 3.50 70.00 3.51 70.20 3.68 73.60 
 ภาพรวม 3.69 0.98 เชื่อม่ันมาก 73.80 3.49 69.80 3.44 68.80 3.71 74.20 

เกณฑ์การแปลคะแนน ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง เชื่อมั่นมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง เชื่อมั่นมาก ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เชื่อมั่นปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง เช่ือมั่นน้อย ค่าเฉลี่ย  
1.00-1.50  หมายถึง เชื่อมั่นน้อยที่สุด 
 

 จากตารางที่ 15  ระดับความเชื่อมั่นต่อการสื่อสาร และการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประชาชนนอกพ้ืนที่   โดยวัด
ความเชื่อมั่น 4 ด้าน  พบว่า  ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 คิดเป็นร้อยละ 73.80  และเม่ือจ าแนกรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ
เชื่อมั่นอยู่ในระดับเชื่อมั่นมากทุกด้าน  โดยด้านคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.74 คิดเป็นร้อยละ 74.80 รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60 
ด้านความยุติธรรม ความเป็นธรรม ค่าเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.40 และด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ย 3.66  คิดเป็นร้อยละ 73.20  
 เมื่อจ าแนกตามสถานภาพกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มประชาชนมีความเชื่อม่ันภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.71  คิดเป็นร้อยละ 74.20 โดยมีความเชื่อมั่นระดับมากทุก
ด้าน โดยด้านคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.76 คิดเป็นร้อยละ 75.20  และด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60   

ส่วนกลุ่มเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.49 คิดเป็นร้อยละ 69.80 และค่าเฉลี่ย 3.44 คิดเป็นร้ อยละ 68.80 ตามล าดับ โดย
พิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากในด้านคุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ย 3.60 คิดเป็นร้อยละ 72.00 ส่วนด้านที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง คือ ด้านความ
ปลอดภัย ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  3.39 คิดเป็นร้อยละ 67.80  กลุ่มสื่อมวลชนมีความเชื่อมั่นในด้านการสร้างความ เข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียว ค่าเฉลี่ย 
3.51 คิดเป็นร้อยละ 70.20  ส่วนด้านที่มีความเชื่อม่ันปานกลางค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านความยุติธรรม ความเป็นธรรม ค่าเฉลี่ย 3.30 คิดเป็นร้อยละ 66.00 ตามล าดับ  



รายงานสรุปผลการส ารวจ การรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
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ตารางที่ 16  ภาพรวมระดับความเชื่อมั่นต่อการสื่อสาร และการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประชาชนนอกพ้ืนที่  จ าแนกตามอายุ 
 

อันดับ ประเด็น 
น้อยกว่า20ป ี 20-30ปี 31-40 ปี 41-50ปี มากกว่า 50 ป ี

ค่าเฉลี่ย เทียบร้อยละ ค่าเฉลี่ย เทียบร้อยละ ค่าเฉลี่ย เทียบร้อยละ ค่าเฉลี่ย เทียบร้อยละ ค่าเฉลี่ย เทียบร้อยละ 

1 ด้านคุณภาพชีวิต 3.72 74.40 3.79 75.80 3.74 74.80 3.74 74.80 3.70 74.00 
2 ด้านความปลอดภัย 3.68 73.60 3.76 75.20 3.65 73.00 3.69 73.80 3.58 71.60 
3 ด้านความยุติธรรม ความเป็นธรรม 3.63 72.60 3.73 74.60 3.67 73.40 3.68 73.60 3.59 71.80 
4 ด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 3.68 73.60 3.72 74.40 3.65 73.00 3.67 73.40 3.56 71.20 
 ภาพรวม 3.68 73.60 3.75 75.00 3.68 73.60 3.70 74.00 3.60 72.00 

เกณฑ์การแปลคะแนน ดังนี้ ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง เช่ือมั่นมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง เช่ือมั่นมาก ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง เช่ือมั่นปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 
หมายถึง เช่ือมั่นน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง เช่ือมั่นน้อยท่ีสุด 
 
 
 จากตารางที่ 16  ระดับความเชื่อมั่นต่อการสื่อสาร และการด าเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประชาชนนอกพ้ืนที่  จ าแนก
ตามอายุ  ภาพรวมพบว่า ทุกกลุ่มอายุมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มอายุที่มีค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 20-30 ปี ค่าเฉลี่ย 3.75 คิดเป็นร้อยละ 75.00 กลุ่ม
อายุ 41-50 ปี มีความเชื่อมั่น ค่าเฉลี่ย 3.70 คิดเป็นร้อยละ 74.00  กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี และกลุ่มอายุ 31-40 ปี ค่าเฉลี่ย 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60 เท่ากัน  และกลุ่มอายุ
มากกว่า  50 ปี มีความเชื่อม่ัน ค่าเฉลี่ย 3.60 คิดเป็นร้อยละ 72.00 
 เมื่อพิจารณารายด้านของกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากทุกด้าน   โดยกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี มีความเชื่อม่ันด้านคุณภาพชีวิตสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.72 คิดเป็นร้อยละ 74.40 รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัย และด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ย 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60 เท่ากัน และด้าน
ที่มีความเชื่อมั่นมากแต่ค่าเฉลี่ยน้อยสุด คือ ด้านความยุติธรรมความเป็นธรรม ค่าเฉลี่ย 3.63 คิดเป็นร้อยละ 72.60  ส่วนกลุ่มอายุ 20-30 ปี มีความเชื่อม่ันด้านคุณภาพชีวิตสูงสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.79 คิดเป็นร้อยละ 75.80  รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 3.76 คิดเป็นร้อยละ 75.20  ด้านความยุติธรรม ความเป็นธ รรม ค่าเฉลี่ย 3.73 คิดเป็นร้อยละ 
74.60 และด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ย 3.72 คิดเป็นร้อยละ 74.40   ส่วนกลุ่มอายุ 31-40 ปี มีความเชื่อมั่นด้านคุณภาพชีวิตสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
3.74 คิดเป็นร้อยละ 74.80  รองลงมาคือ ด้านความยุติธรรม ความเป็นธรรม ค่าเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.40 และด้านความปลอดภัย และด้าน การสร้างความเข้าใจน าไปสู่
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การแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ย 3.65 คิดเป็นร้อยละ 73.00 เท่ากัน  ส่วนกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีความเชื่อมั่นด้านคุณภาพชีวิตสูงสุด ค่าเฉลี่ย 3.74 คิดเป็นร้อยละ 74.80 รองลงมาคือ 
ด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 3.69 คิดเป็นร้อยละ 73.80  ด้านความยุติธรรม ความเป็นธรรม ค่าเฉลี่ย 3.68  คิดเป็นร้อยละ 73.60 และด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา ค่าเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.40   ส่วนกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีความเชื่อมั่นด้านคุณภาพชีวิตสูงสุด ค่าเฉลี่ย 3.70 คิดเป็นร้อยละ 74.00 รองลงมาคือ ด้านความ
ยุติธรรม ความเป็นธรรม ค่าเฉลี่ย 3.59 คิดเป็นร้อยละ 71.80  ด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 3.58 คิดเป็นร้อยละ 71.60  และด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
ค่าเฉลี่ย 3.56 คิดเป็นร้อยละ 71.20  ตามล าดับ  โดยสรุป ด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เป็นด้านที่มีคะแนนความเชื่อมั่นน้อยที่สุดในทุกกลุ่มอายุ 
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ตารางที่ 17  ระดับความเชื่อม่ัน “ด้านความปลอดภัย”  

อัน
ดับ 

ประเด็น 
ภาพรวม เจ้าหน้าท่ี สื่อมวลชน ปชช. 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

 ด้านความปลอดภัย 3.68 0.97 73.60 3.39 0.90 67.80 3.46 0.86 69.20 3.71 0.97 74.20 
1 การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/ออกตรวจ ลาดตระเวนเพื่อรักษา 

ความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
3.78 0.92 75.60 3.53 0.88 70.60 3.51 0.81 70.20 3.81 0.93 76.20 

2 การป้องกันการก่อเหตุ (การข่าว/มาตรการ/การเฝ้าระวัง)  3.75 0.92 75.00 3.47 0.87 69.40 3.54 0.83 70.80 3.78 0.92 75.60 
3 ความเชื่อมั่นต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 3.70 0.96 74.00 3.45 0.86 69.00 3.33 0.86 66.60 3.74 0.97 74.80 
4 การจับกุมผู้กระท าผิด เช่น ก่อเหตุความไม่สงบ  

ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี  มีความรวดเร็ว  
3.67 1.01 73.40 3.29 0.91 65.80 3.43 0.88 68.60 3.71 1.02 74.20 

5 การให้ความร่วมมือของประชาชนในการแจ้งเบาะแส 
ผู้ก่อเหตุกับเจ้าหน้าที ่

3.65 0.95 73.00 3.31 0.91 66.20 3.56 0.85 71.20 3.68 0.96 73.60 

6 การตรวจค้น และจับกุมผู้ก่อเหตุ ได้ทันต่อเหตุการณ์  3.64 0.99 72.80 3.31 0.92 66.20 3.45 0.89 69.00 3.67 1.00 73.40 
7 การสอบสวนผู้กระท าผิด และการป้องกันพยาน 3.55 0.99 71.00 3.33 0.92 66.60 3.36 0.87 67.20 3.58 1.00 71.60 

  
 จากตารางที่ 17 ระดับความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย  จ าแนกรายประเด็น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/ออกตรวจ ลาดตระเวนเพ่ือรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่  ค่าเฉลี่ย 3.78  คิดเป็นร้อยละ 75.60  รองลงมาคือ ประเด็นการป้องกันการก่อเหตุ (การ
ข่าว/มาตรการ/การเฝ้าระวัง) ค่าเฉลี่ย 3.75 คิดเป็นร้อยละ 75.00  ประเด็นความเชื่อมั่นต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่  ค่าเฉลี่ย 3.70 คิดเป็นร้อยละ 74.00  
ประเด็นการจับกุมผู้กระท าผิด เช่น ก่อเหตุความไม่สงบ ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี  มีความรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.40  ประเด็นการให้ความร่วมมือของประชาชน
ในการแจ้งเบาะแสผู้ก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.65  คิดเป็นร้อยละ 73.00  ประเด็นการตรวจค้น และจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทันต่อเหตุการณ์ ค่าเฉลี่ย 3.64 คิดเป็นร้อยละ 72.80 
ประเด็นการสอบสวนผู้กระท าผิด และการป้องกันพยาน ค่าเฉลี่ย 3.55 คิดเป็นร้อยละ 71.00  ตามล าดับ 
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 กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง มีความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลาง ถึงมาก โดยความเชื่อมั่นระดับมากมีเพียงประเด็นเดียว คือ การตั้งจุด
ตรวจ/จุดสกัด/ออกตรวจ ลาดตระเวนเพ่ือรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ ค่าเฉลี่ย 3.53 คิดเป็นร้อยละ 70.60  ส่วนประเด็นที่มีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง เรียงล าดับ ดังนี้  
ประเด็นการป้องกันการก่อเหตุ (การข่าว/มาตรการ/การเฝ้าระวัง)  ค่าเฉลี่ย 3.47 คิดเป็นร้อยละ 69.40  รองลงมาคือ ประเด็นความเชื่อมั่นต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.45 คิดเป็นร้อยละ 69.00  ประเด็นการสอบสวนผู้กระท าผิด และการป้องกันพยาน ค่าเฉลี่ย 3.33 คิดเป็นร้อยละ 66.60 ประเด็นการให้ความร่วมมือของ
ประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้ก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ และประเด็นการตรวจค้น และจับกุมผู้ก่อเหตุ ได้ทันต่อเหตุการณ์ ค่าเฉลี่ย 3.31 คิดเป็นร้อยละ 66.20 เท่ากัน  และประเด็น
การจับกุมผู้กระท าผิด เช่น ก่อเหตุความไม่สงบ ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี  มีความรวดเร็ว ค่าเฉลี่ย 3.29 คิดเป็นร้อยละ 65.80  ตามล าดับ 
 กลุ่มสื่อมวลชน มีความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก  โดยความเชื่อมั่นระดับมาก คือ ประเด็นการให้ความร่วมมือของประชาชนในการแจ้ง
เบาะแสผู้ก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.56 คิดเป็นร้อยละ 71.20  รองลงมาคือ ประเด็นการป้องกันการก่อเหตุ (การข่าว/มาตรการ/การเฝ้าระวัง)  ค่าเฉลี่ย 3.54 คิดเป็น
ร้อยละ 70.80 ประเด็นการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/ออกตรวจ ลาดตระเวนเพ่ือรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ ค่าเฉลี่ย 3.51 คิดเป็นร้อยละ 70.20 ส่วนประเด็นที่มีความเชื่อมั่นใน
ระดับปานกลาง คือ ประเด็นการตรวจค้น และจับกุมผู้ก่อเหตุ ได้ทันต่อเหตุการณ์  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.45 คิดเป็นร้อยละ 69.00  รองลงมาคือ ประเด็นการจับกุมผู้กระท าผิด 
เช่น ก่อเหตุความไม่สงบ ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี  มีความรวดเร็ว  ค่าเฉลี่ย 3.43 คิดเป็นร้อยละ 68.60  ประเด็นการสอบสวนผู้กระท าผิด และการป้องกันพยาน ค่าเฉลี่ย 3.36 
คิดเป็นร้อยละ 67.20  ประเด็นความเชื่อมั่นต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.33 คิดเป็นร้อยละ 66.60 
 กลุ่มประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงอันดับดังนี้ ประเด็นการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/ออกตรวจ ลาดตระเวนเพ่ือรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.81 คิดเป็นร้อยละ 76.20  ประเด็นการป้องกันการก่อเหตุ (การข่าว/มาตรการ/การเฝ้าระวัง)  ค่าเฉลี่ย 3.78 คิดเป็นร้อยละ 75.60  ประเด็นความเชื่อมั่นต่อการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.74 คิดเป็นร้อยละ 74.80  ประเด็นการจับกุมผู้กระท าผิด เช่น ก่อเหตุความไม่สงบ ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี  มีความรวดเร็ว  
ค่าเฉลี่ย 3.71 คิดเป็นร้อยละ 74.20  ประเด็นการให้ความร่วมมือของประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้ก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ ค่าเฉลี่ย 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60 ประเด็นการตรวจ
ค้น และจับกุมผู้ก่อเหตุ ได้ทันต่อเหตุการณ์ ค่าเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.40 และประเด็นการสอบสวนผู้กระท าผิด และการป้องกันพยาน ค่าเฉลี่ย 3.58  คิดเป็นร้อยละ 
71.60 ตามล าดับ 
 
 
 



รายงานสรุปผลการส ารวจ การรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 

 

46 
 

 

ตารางที่ 18 ระดับความเชื่อม่ัน “ด้านความยุติธรรม ความเป็นธรรม”  

อัน 
ดับ 

ประเด็น 
ภาพรวม เจ้าหนา้ที ่ สื่อมวลชน ปชช. 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

 ด้านความยุติธรรม ความเป็นธรรม 3.67 0.98 73.40 3.57 0.92 71.40 3.30 0.87 66.00 3.69 0.98 73.80 
1 การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด โดยเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตาม

กระบวนการทางกฎหมายด้วยความเป็นธรรม  
3.68 0.96 73.60 3.57 0.92 71.40 3.25 0.84 65.00 3.71 0.97 74.20 

2 การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้

3.67 0.97 73.40 3.51 0.92 70.20 3.38 0.87 67.60 3.70 0.98 74.00 

2 เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด เป็นไปตามหลัก 
สิทธิมนุษยชน  

3.67 0.96 73.40 3.52 0.92 70.40 3.35 0.85 67.00 3.70 0.97 74.00 

4 เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ  

3.66 0.99 73.20 3.53 0.92 70.60 3.28 0.90 65.60 3.68 1.00 73.60 

4 ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรม
ของเจ้าหน้าที่รัฐ   

3.66 0.99 73.20 3.56 0.93 71.20 3.22 0.88 64.40 3.68 1.00 73.60 

 
 จากตารางที่ 18  ระดับความเชื่อมั่น ด้านความยุติธรรม ความเป็นธรรม พบว่า ภาพรวมทุกกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงอันดับดังนี้  
ประเด็นการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด โดยเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามกระบวนการ ทางกฎหมายด้วยความเป็นธรรม  ค่าเฉลี่ย 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60 รองลงมาคือ ประเด็นการ
บังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ค่าเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.40 
เท่ากัน  และประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  และประเด็นความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ค่าเฉลี่ย 
3.66  คิดเป็นร้อยละ 73.20 ตามล าดับ   



รายงานสรุปผลการส ารวจ การรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 
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 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง มีความเชื่อมั่นโดยรวมทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด โดยเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตาม
กระบวนการ ทางกฎหมายด้วยความเป็นธรรม ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.57 คิดเป็นร้อยละ 71.40  ประเด็นความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ  
ค่าเฉลี่ย 3.56 คิดเป็นร้อยละ 71.20  ประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  ค่าเฉลี่ย 3.53 คิดเป็นร้อยละ 70.60  ประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิด เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน  ค่าเฉลี่ย 3.52 คิดเป็นร้อยละ 70.40 และประเด็นการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ค่าเฉลี่ย 3.51 
คิดเป็นร้อยละ 70.20 ตามล าดับ 
 กลุ่มสื่อมวลชน มีความเชื่อม่ันด้านความยุติธรรม ความเป็นธรรมอยู่ในระดับปานกลางทุกประเด็น โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่
รัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  ค่าเฉลี่ย 3.38 คิดเป็นร้อยละ 67.60 รองลงมาคือ ประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ค่าเฉลี่ย 3.35 คิดเป็น
ร้อยละ 67.00  ประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  ค่าเฉลี่ย 3.28 คิดเป็นร้อยละ 65.60  ประเด็นการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด โดยเจ้าหน้าที่รัฐ
ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายด้วยความเป็นธรรม  ค่าเฉลี่ย 3.25 คิดเป็นร้อยละ 65.00  และประเด็นความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ค่าเฉลี่ย 3.22 คิดเป็นร้อยละ 64.40  ตามล าดับ 
 กลุ่มประชาชนทั่วไป มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นการด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด โดยเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายด้วยความเป็น
ธรรม ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.71 คิดเป็นร้อยละ 74.20  รองลงมาคือ ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่อผู้กระท าผดิ 
เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน  ค่าเฉลี่ย 3.70 คิดเป็นร้อยละ 74.00 เท่ากัน ประเด็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และประเด็นความเชื่อมั่นต่อ
กระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ค่าเฉลี่ย 3.68  คิดเป็นร้อยละ 73.60 เท่ากัน 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการส ารวจ การรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 
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ตารางที่ 19 ระดับความเชื่อม่ัน “ด้านคุณภาพชีวิต”  
 

อัน
ดับ 

ประเด็น 
ภาพรวม เจ้าหน้าท่ี สื่อมวลชน ปชช. 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

 ด้านคุณภาพชีวิต  3.74 0.97 74.80 3.60 0.91 72.00 3.49 0.84 69.80 3.76 0.98 75.20 
1 การดูแลด้านสาธารณสุข การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด 

และโรคอื่นๆ   
3.81 0.99 76.20 3.62 0.92 72.40 3.49 0.87 69.80 3.84 1.01 76.80 

2 การส่งเสริมการศึกษาแบบสามัญควบคู่กับการสอนตามศาสนา 3.78 0.94 75.60 3.62 0.89 72.40 3.53 0.86 70.60 3.80 0.95 76.00 
3 การพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา ถนน ขนส่งสาธารณูปโภค

ต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของประชาชน  
3.75 0.95 75.00 3.61 0.89 72.20 3.43 0.81 68.60 3.77 0.97 75.40 

4 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สร้างอาชีพ รายได้ให้กับชุมชน  3.74 0.96 74.80 3.61 0.91 72.20 3.57 0.85 71.40 3.75 0.97 75.00 
5 การเยียวยา และฟ้ืนฟู ผู้ที่ได้รับความเสียหาย เดือดร้อน

จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
3.64 0.98 72.80 3.52 0.94 70.40 3.41 0.81 68.20 3.66 0.99 73.20 

 
 จากตารางที่ 19  ระดับความเชื่อมั่นด้านคุณภาพชีวิต พบว่า ภาพรวมมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยเรียงอันดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ประเด็นการดูแล
ด้านสาธารณสุข การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด และโรคอื่นๆ ค่าเฉลี่ย 3.81 คิดเป็นร้อยละ 76.20  ประเด็นการส่งเสริมการศึกษาแบบสามัญควบคู่กับการสอนตามศาสนา ค่าเฉลี่ย 
3.78 คิดเป็นร้อยละ 75.60  ประเด็นการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา ถนน ขนส่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ค่าเฉลี่ย 3.75 คิดเป็นร้อยละ 
75.00 ประเด็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สร้างอาชีพ รายได้ให้กับชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.74 คิดเป็นร้อยละ 74.80  ประเด็นการเยียวยา และฟ้ืนฟู ผู้ที่ได้รับความเสียหาย เดือดร้อน
จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 3.64 คิดเป็นร้อยละ 72.80 ตามล าดับ 



รายงานสรุปผลการส ารวจ การรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 
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 กลุ่มเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความม่ันคง พบว่า มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับมากทุกประเด็น โดยประเด็นการส่งเสริมการศึกษาแบบสามัญควบคู่กับการสอนตามศาสนา และ
ประเด็นการดูแลด้านสาธารณสุข การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด และโรคอ่ืน ๆ ค่าเฉลี่ย 3.62 คิดเป็นร้อยละ 72.40 เท่ากัน  ประเด็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สร้างอาชีพ 
รายได้ให้กับชุมชน และประเด็นการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา ถนน ขนส่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของประชาชน  ค่าเฉลี่ย 3.61 คิดเป็นร้อยละ 72.20 
ประเด็นการเยียวยา และฟ้ืนฟู ผู้ที่ได้รับความเสียหาย เดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 3.52 คิดเป็นร้อยละ 70.40 ตามล าดับ  

กลุ่มสื่อมวลชน พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น  โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ ประเด็นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สร้างอาชีพ รายได้
ให้กับชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.57 คิดเป็นร้อยละ 71.40 รองลงมาคือ ประเด็นการส่งเสริมการศึกษาแบบสามัญควบคู่กับการสอนตามศาสนา ค่าเฉลี่ย 3.53 คิดเป็นร้อยละ 70.60  ประเด็น
การดูแลด้านสาธารณสุข การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด และโรคอ่ืนๆ ค่าเฉลี่ย 3.49 คิดเป็นร้อยละ 69.80  ประเด็นการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา ถนน ขนส่งสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ค่าเฉลี่ย 3.43 คิดเป็นร้อยละ 68.60 และประเด็นการเยียวยา และฟ้ืนฟู ผู้ที่ได้รับความเสียหาย เดือดร้อนจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 3.41 คิดเป็นร้อยละ 68.20 ตามล าดับ 

กลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากทุกประเด็น  โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอันดับแรก คือ ประเด็นการดูแลด้านสาธารณสุข การเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคระบาด และโรคอ่ืนๆ ค่าเฉลี่ย 3.84 คิดเป็นร้อยละ 76.80 ประเด็นการส่งเสริมการศึกษาแบบสามัญควบคู่กับการสอนตามศาสนา ค่าเฉลี่ย 3.80 คิดเป็นร้อยละ 76.00  
ประเด็นการพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา ถนน ขนส่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของประชาชน ค่าเฉลี่ย 3.77 คิดเป็นร้อยละ 75.40  ประเด็นการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน สร้างอาชีพ รายได้ให้กับชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.75 คิดเป็นร้อยละ 75.00 และประเด็นการเยียวยา และฟ้ืนฟู ผู้ที่ได้รับความเสียหาย เดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่
สงบในพื้นที่อย่างทั่วถึง ค่าเฉลี่ย 3.66 คิดเป็นร้อยละ 73.20 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการส ารวจ การรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 
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ตารางที่ 20  ระดับความเชื่อม่ัน “ด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
 

อัน 
ดับ 

ประเด็น 
ภาพรวม เจ้าหน้าท่ี สื่อมวลชน ปชช. 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD เทียบ 
ร้อยละ 

 ด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปญัหา 3.66 0.99 73.00 3.50 0.91 70.00 3.51 0.84 70.20 3.68 0.99 73.60 
1 การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเปน็อยู่ของ

คนในพื้นที่ให้คนนอกพื้นที่ได้รับรู้  
3.77 0.95 75.40 3.61 0.89 72.20 3.51 0.81 70.20 3.51 0.96 70.20 

2 การเผยแพร่ชี้แจงให้ข้อมูล นโยบาย ปัญหา สถานการณ์และ
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ผา่นสื่อประเภทต่าง ๆ เชน่ โทรทัศน์ 
วิทยุ ออนไลน์ เป็นตน้  

3.75 0.97 75.00 3.47 0.93 69.40 3.59 0.81 71.80 3.59 0.98 71.80 

3 การด าเนินโครงการสันตสิุข การพัฒนาพืน้ที่ และการบูรณาการ
และเชื่อมโยงข้อมูล การท างานระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ 
และประเทศเพื่อนบา้นเพื่อแก้ไขปัญหาความไมส่งบในพื้นที่ 

3.60 0.97 72.00 3.47 0.90 69.40 3.43 0.85 68.60 3.43 0.99 68.60 

4 การจัดการข้อมูลข่าวกรองเชิงรุก การพัฒนาประสทิธิภาพและ
ประสิทธผิลดา้นการข่าว  

3.59 0.99 71.80 3.44 0.91 68.80 3.52 0.85 70.40 3.52 1.00 70.40 

4 การเปิดโอกาสให้มีการเจรจา สร้างการมีส่วนร่วมระหวา่ง
ประชาชน ชุมชน ภาคีตา่ง ๆ และภาครัฐ 

3.59 1.00 71.80 3.49 0.90 69.80 3.48 0.90 69.60 3.48 1.02 69.60 

  
 จากตารางที่ 20 ระดับความเชื่อมั่นด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดั บมากทุกประเด็น โดย
เรียงล าดับประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ประเด็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ให้คนนอกพ้ืนที่ได้รับรู้  ค่าเฉลี่ย 3.77 
คิดเป็นร้อยละ 75.40 รองลงมาคือ ประเด็นการเผยแพร่ชี้แจงให้ข้อมูล นโยบาย ปัญหา สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ 
ออนไลน์ เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 3.75 คิดเป็นร้อยละ 75.00 ประเด็นการด าเนินโครงการสันติสุข การพัฒนาพ้ืนที่ และการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล การท างานระหว่างภาค



รายงานสรุปผลการส ารวจ การรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
ท่ีมีต่อการด าเนินงานตามนโยบายรัฐในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2564 

 

51 
 

 

ประชาชน ภาครัฐ และประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ ค่าเฉลี่ย 3.60 คิดเป็นร้อยละ 72.00 และประเด็นการจัดการข้อมูลข่าวกรองเชิงรุก การพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว และประเด็นการเปิดโอกาสให้มีการเจรจา สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน ชุมชน ภาคีต่าง ๆ และภาครัฐ ค่าเฉลี่ย 3.59 คิดเป็น
ร้อยละ 71.80 เท่ากันตามล าดับ 
 กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก เพียงประเด็นเดียว คือ  การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ให้คนนอกพ้ืนที่ได้รับรู้  ค่าเฉลี่ย 3.61 คิดเป็นร้อยละ 72.20   ส่วนประเด็นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
ประเด็นการเปิดโอกาสให้มีการเจรจา สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน ชุมชน ภาคีต่าง ๆ และภาครัฐ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.49 คิดเป็นร้อยละ 69.80  รองลงมาคือ ประเด็นการ
เผยแพร่ชี้แจงให้ข้อมูล นโยบาย ปัญหา สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ออนไลน์ เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 3.47 คิดเป็นร้อยละ 69.40  
ประเด็นการด าเนินโครงการสันติสุข การพัฒนาพ้ืนที่ และการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล การท างานระหว่างภาคประชาชน ภาครั ฐ และประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพ้ืนที่ ค่าเฉลี่ย 3.47 คิดเป็นร้อยละ 69.40 ประเด็นการจัดการข้อมูลข่าวกรองเชิงรุก การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว ค่าเฉลี่ย 3.44 คิดเป็นร้อยละ 
68.80 
 กลุ่มสื่อมวลชน พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง และมาก โดยประเด็นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก คือประเด็นการเผยแพร่ชี้แจงให้ข้อมูล นโยบาย ปัญหา 
สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ออนไลน์ เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 3.59 คิดเป็นร้อยละ 71.80  รองลงมาคือ ประเด็นการจัดการข้อมูล
ข่าวกรองเชิงรุก การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว ค่าเฉลี่ย 3.52 คิดเป็นร้อยละ 70.40 และประเด็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ให้คนนอกพ้ืนที่ได้รับรู้  ค่าเฉลี่ย 3.51 คิดเป็นร้อยละ70.20 ตามล าดับ ส่วนประเด็นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ประเด็นการเปิดโอกาสให้มี
การเจรจา สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน ชุมชน ภาคีต่าง ๆ และภาครัฐ ค่าเฉลี่ย 3.48 คิดเป็นร้อยละ 69.60 ประเด็นการด าเนินโครงการสันติสุข การพัฒนาพ้ืนที่ และ
การบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล การท างานระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ ค่าเฉลี่ ย 3.43 คิดเป็นร้อยละ 68.60 
ตามล าดับ 
 กลุ่มประชาชนทั่วไป พบว่า มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยประเด็นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก คือ ประเด็นการเผยแพร่ชี้แจงให้ข้อมูล นโยบาย 
ปัญหา สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ออนไลน์ เป็นต้น  ค่าเฉลี่ย 3.59 คิดเป็นร้อยละ 71.80 รองลงมาคือ ประเด็น
การจัดการข้อมูลข่าวกรองเชิงรุก การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว  ค่าเฉลี่ย 3.52 คิดเป็นร้อยละ 70.40 การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต วัฒนธรรมความ
เป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่ให้คนนอกพ้ืนที่ได้รับรู้  ค่าเฉลี่ย 3.51 คิดเป็นร้อยละ 70.20  ส่วนประเด็นที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง คือประเด็นการเปิดโอกาสให้มีการเจรจา 
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน ชุมชน ภาคีต่าง ๆ และภาครัฐ ค่าเฉลี่ย 3.48 คิดเป็นร้อยละ 69.60 และประเด็นการด าเนินโครงการสันติสุข การพัฒนาพื้นที่ และการบูรณา
การ และเชื่อมโยงข้อมูล การท างานระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ค่าเฉลี่ย 3.43 คิดเป็นร้อยละ 68.60 
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ตารางที่ 21 ภาพรวมความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มตี่อจังหวัดชายแดนภาคใต้  

อัน
ดับ 

ประเด็น 
ภาพรวม 

ค่าเฉลี่ย SD แปลค่า ร้อยละ 

1 มีสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สวยและน่าสนใจ 3.80 0.85 เห็นด้วยมาก 76.00 
2 เชื่อว่าประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันได้อย่าง

สันติสุข 
3.74 0.91 เห็นด้วยมาก 

74.80 
3 เชื่อว่าข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะ

ท าให้ ลดความหวาดกลัวของคนนอกพ้ืนที่ได้ 
3.41 0.98 เห็นด้วยปานกลาง 

68.20 
4 สนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว  3.27 1.10 เห็นด้วยปานกลาง 65.40 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหมือนจังหวัดอ่ืนๆ  3.17 1.06 เห็นด้วยปานกลาง 63.40 
6 ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความเป็นธรรมจากการบังคับใช้

กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ 
3.11 0.92 เห็นด้วยปานกลาง 

62.20 
7 คิดว่าปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 3.10 0.98 เห็นด้วยปานกลาง 62.00 

 
 
ตารางที่ 22 ความคิดเห็นต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย  

อัน
ดับ 

ประเด็น 
เจ้าหน้าท่ี สื่อมวลชน ประชาชน 

ค่าเฉลี่ย SD 
เทียบ
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD 
เทียบ
ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย SD 
เทียบ
ร้อยละ 

1 มีสถานท่ีท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สวย
และน่าสนใจ 

4.02 0.82 80.40 3.85 0.87 77.00 3.78 0.85 75.60 

5 ประชาชนท้ังไทยพุทธและมสุลมิอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข 

3.79 0.92 75.80 3.87 0.84 77.40 3.73 0.91 74.60 

7 ข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้จะท าใหล้ดความหวาดกลัวของคน
นอกพ้ืนท่ีได้ 

3.55 0.99 71.00 3.55 0.86 71.00 3.39 0.98 67.80 

2 สนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว  3.51 1.03 70.20 3.66 0.93 73.20 3.24 1.11 64.80 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหมือนจังหวัดอื่นๆ  3.30 1.05 66.00 3.42 0.90 68.40 3.15 1.06 63.00 
4 ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความเป็นธรรมจาก

การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหนา้ที่รัฐ 
3.25 0.96 65.00 3.27 0.90 65.40 3.09 0.91 61.80 

6 ปัญหาความไมส่งบในพ้ืนท่ีลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.19 0.92 63.80 3.34 0.84 66.80 3.08 0.99 61.60 

 
 จากตารางที่ 21 และ 22  ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่มีต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง -มาก 
โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก คือ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สวยและ
น่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 3.80 คิดเป็นร้อยละ 76.00 และเชื่อว่าประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติสุข ค่าเฉลี ่ย 3.74 คิดเป็นร้อยละ 74.80  ส่วนประเด็นที ่กลุ ่มตัวอย่าง เห็นด้วยระดับปานกลาง 
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เรียงล าดับ คือ เชื่อว่าข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะท าให้ ลดความหวาดกลัวของคน
นอกพ้ืนที่ได ้ค่าเฉลี่ย 3.41 คิดเป็นร้อยละ 68.20  สนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.27 คิดเป็นร้อยละ 
65.40 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหมือนจังหวัดอ่ืนๆ ค่าเฉลี่ย 3.17 คิดเป็นร้อยละ 63.40  ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความเป็นธรรมจากการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ  ค่าเฉลี่ย 3.11 คิดเป็นร้อยละ 62.20 และ
ปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีลดลงอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 3.10 คิดเป็นร้อยละ 62.00  ตามล าดับ 
 
  
ตารางที่ 23  ภาพรวมระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าราชการหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัด 
       ชายแดนภาคใต้ (ด้านการปกครอง การมีส่วนร่วมและการดูแลความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ 
       ทรัพย์สิน และ ด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต) 

อัน 
ดับ 

เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าเฉลี่ย SD แปลค่า ร้อยละ 

1 เจ้าหน้าที่ทหาร 3.72 0.98 เชื่อมั่นมาก 74.40 
2 อาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อส.จชต.) 3.63 0.97 เชื่อมั่นมาก 72.60 
3 ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน  3.50 1.00 เชื่อมั่นมาก 70.00 
4 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3.48 0.96 เชื่อมั่นปานกลาง 69.60 
5 เจ้าหน้าที่/เครือข่ายศูนย์ด ารงธรรม/เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 3.44 0.91 เชื่อมั่นปานกลาง 68.80 
6 ข้าราชการปกครองท้องถิ่น เช่น อบจ. เทศบาล อบต. 3.40 0.97 เชื่อมั่นปานกลาง 68.00 
7 เจ้าหน้าที่ต ารวจ 3.34 1.01 เชื่อมั่นปานกลาง 66.80 
8 สื่อมวลชน  3.27 0.97 เชื่อมั่นปานกลาง 65.40 
9 องค์กรอ่ืนๆ เช่น หอการค้า สมาคม ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 3.16 0.94 เชื่อมั่นปานกลาง 63.20 

 
 จากตารางที่ 23 ภาพรวมระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมาก โดยประเภทเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นระดับมาก คือ เจ้าหน้าที่ทหาร ค่าเฉลี่ย 3.72 คิดเป็น
ร้อยละ 74.40 รองลงมาคือ อาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อส.จชต.) ค่าเฉลี่ย 3.63 คิดเป็น
ร้อยละ 72.60 และผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.50 คิดเป็นร้อยละ 70.00   
 ส่วนผู้ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าเฉลี่ย 
3.48 คิดเป็นร้อยละ 69.60 รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่/เครือข่ายศูนย์ด ารงธรรม เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ค่าเฉลี่ย 
3.44 คิดเป็นร้อยละ 68.80  ข้าราชการปกครองท้องถิ่น เช่น อบจ. เทศบาล อบต. ค่าเฉลี่ย 3.40 คิดเป็นร้อยละ 
68.00  เจ้าหน้าที่ต ารวจ ค่าเฉลี่ย 3.34 คิดเป็นร้อยละ 66.80 สื่อมวลชน ค่าเฉลี่ย 3.27 คิดเป็นร้อยละ 65.40 
และองค์กรอื่นๆ เช่น หอการค้า สมาคม ฯ  ค่าเฉลี่ย 3.16 คิดเป็นร้อยละ 63.20  
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ตารางที่ 24  ระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมาย 
 

อัน
ดับ 

เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ 
กลุ่มเป้าหมาย 

เจ้าหน้าท่ีด้านความมั่นคง สื่อมวลชน ประชาชน 
ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ 

1 เจ้าหน้าที่ทหาร 3.59 1.02 71.80 3.33 0.90 66.60 3.74 0.98 74.80 
2 อาสารักษาดินแดน จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (อส.จชต.) 
3.54 0.92 70.80 3.34 0.77 66.80 3.65 0.98 73.00 

3 ผู้ น า ชุ ม ช น  เ ช่ น  ก า นั น 
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน 

3.47 0.90 69.40 3.41 0.81 68.20 3.51 1.02 70.20 

4 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

3.52 0.88 70.40 3.35 0.83 67.00 3.48 0.97 69.60 

5 เจ้าหน้าที่/เครือข่ายศูนย์ด ารง
ธรรม เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 

3.39 0.90 67.80 3.26 0.73 65.20 3.46 0.92 69.20 

6 ข้าราชการปกครองท้องถิ่น 
เช่น อบจ. เทศบาล อบต. 

3.42 0.89 68.40 3.32 0.73 66.40 3.41 0.99 68.20 

7 เจ้าหน้าที่ต ารวจ 3.37 0.95 67.40 3.02 0.83 60.40 3.35 1.02 67.00 
8 สื่อมวลชน  3.38 0.91 67.60 3.36 0.88 67.20 3.26 0.97 65.20 
9 องค์กรอ่ืนๆ เช่น หอการค้า 

สมาคม ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
3.32 0.90 66.40 3.18 0.79 63.60 3.15 0.95 63.00 

 
 จากตารางที่ 24 ระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตาม
กลุ่มเป้าหมาย  พบว่า  กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความม่ันคงที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความเชื่อมั่น
อยู่ในระดับมาก ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหาร ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.59 คิดเป็นร้อยละ 71.80  รองลงมาคือ 
อาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อส.จชต.) ค่าเฉลี่ย 3.54 คิดเป็นร้อยละ 70.80 และข้าราชการที่
ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าเฉลี่ย 3.52 คิดเป็นร้อยละ 70.40  ส่วนความเชื่อมั่นต่อการ
ปฏิบัติงานฯ ในระดับปานกลาง พบว่าเป็นกลุ่มผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน  ค่าเฉลี่ย 
3.47 คิดเป็นร้อยละ 69.40  ข้าราชการปกครอง ท้องถิ่น เช่น อบจ. เทศบาล อบต. ค่าเฉลี่ย 3.42  คิดเป็น 
ร้อยละ 68.40 และเจ้าหน้าที่/เครือข่ายศูนย์ด ารงธรรม เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.39 คิดเป็นร้อยละ 
67.80 ตามล าดับ  
 กลุ่มสื่อมวลชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับเชื่อมั่นปานกลางทุกกลุ่ม โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
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มากไปหาน้อย ดังนี้ ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน ค่าเฉลี่ย  3.41 คิดเป็นร้อยละ 68.20  
รองลงมาคือ สื่อมวลชน ค่าเฉลี่ย 3.36 คิดเป็นร้อยละ 67.20  ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ค่าเฉลี่ย 3.35 คิดเป็นร้อยละ 67.00 อาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อส.จชต.)  ค่าเฉลี่ย 
3.34  คิดเป็นร้อยละ 66.80  เจ้าหน้าที่ทหาร  ค่าเฉลี่ย 3.33 คิดเป็นร้อยละ 66.60  ข้าราชการปกครองท้องถิ่น 
เช่น อบจ. เทศบาล อบต. ค่าเฉลี่ย 3.32 คิดเป็นร้อยละ 66.40  เจ้าหน้าที่/เครือข่ายศูนย์ด ารงธรรม เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.26 คิดเป็นร้อยละ 65.20  องค์กรอ่ืน ๆ เช่น หอการค้า สมาคม ภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ย 3.18 คิดเป็นร้อยละ 63.60  เจ้าหน้าที่ต ารวจ ค่าเฉลี่ย 3.02 คิดเป็นร้อยละ 60.40 
 กลุ่มประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเจ้าหน้าที่และ
หน่วยงานอยู่ในระดับเชื่อมั่นปานกลาง ถึงมาก โดยเชื่อมั่นระดับมากต่อ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารเป็น
อันดับแรก  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.74  คิดเป็นร้อยละ 74.80  รองลงมาคือ อาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (อส.จชต.) ค่าเฉลี่ย 3.65 คิดเป็นร้อยละ 73.00  และผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน 
ค่าเฉลี่ย 3.51 คิดเป็นร้อยละ 70.20  ส่วนเชื่อมั่นระดับปานกลาง คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ค่าเฉลี่ย  3.48 คิดเป็นร้อยละ 69.60  เจ้าหน้าที่/เครือข่ายศูนย์ด ารงธรรม เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.46 คิดเป็นร้อยละ 69.20  ข้าราชการปกครองท้องถิ่น เช่น อบจ. เทศบาล อบต. ค่าเฉลี่ย 
3.41 คิดเป็นร้อยละ 68.20  เจ้าหน้าที่ต ารวจ ค่าเฉลี่ย 3.35 คิดเป็นร้อยละ 67.00  สื่อมวลชน  ค่าเฉลี่ย 3.26 
คิดเป็นร้อยละ 65.20  และองค์กรอ่ืนๆ เช่น หอการค้า สมาคม ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ค่าเฉลี่ย 3.15 คิดเป็น   
ร้อยละ 63.00 ตามล าดับ  

กล่าวโดยสรุปกลุ่มตัวอย่างนอกพื้นที่มีความเชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ทหาร และผู้น าชุมชนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ค่อนข้างมาก เพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงโดยตรง มีภารกิจในการดูแลความคุ้มครองรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนในพื้นท่ี  
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ตารางที่ 25  ช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ค่าเฉลี่ย = 5 

อัน
ดับ 

ช่องทาง 
ภาพรวม 

กลุ่มเป้าหมาย 
เจ้าหน้าท่ี สื่อมวลชน ประชาชน 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
1 โทรทัศน์    3.82 76.40 3.88 77.60 3.97 79.40 3.81 76.20 
2 หนังสือพิมพ์       3.08 61.60 3.62 72.40 3.79 75.80 3.00 60.00 
3 ยูทูป 2.72 54.40 3.16 63.20 2.93 58.60 2.67 53.40 
4 ไลน์ / LINE TODAY 2.67 53.40 3.20 64.00 2.78 55.60 2.62 52.40 
5 เว็บไซต์    2.47 49.40 3.41 68.20 3.05 61.00 2.37 47.40 
6 เฟซบุ๊ก   2.36 47.20 2.71 54.20 3.21 64.20 2.30 46.00 
7 ทวิตเตอร์  1.98 39.60 2.87 57.40 2.78 55.60 1.87 37.40 
8 สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ เช่น 

วารสาร นิตยสาร ภาพอินโฟ
กราฟฟิก  

1.92 38.40 2.92 58.40 2.52 50.40 1.81 36.20 

9 เฟซบุ๊ก กอ.รมน. ISOC 
News   

1.84 36.80 2.77 55.40 2.48 49.60 1.73 34.60 

10 เว็บไซต์ ของ ศปป.5 
https://www.isoc5.net 

1.73 34.60 2.62 52.40 2.46 49.20 1.63 32.60 

11 วิทยุ    1.71 34.20 2.39 47.80 2.47 49.40 1.62 32.40 
  
 จากตารางที่ 25  ช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายต้องการให้น าเสนอข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จากการให้คะแนนระดับความต้องการ 5 คะแนน (5 หมายถึงมากที่สุด 4 หมายถึงมาก 3 
หมายถึง ปานกลาง  2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึงน้อยที่สุด)  ภาพรวม พบว่า โทรทัศน์ เป็นช่องทางที่
ต้องการให้น าเสนอมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.82  คิดเป็นร้อยละ 76.40 (ต้องการให้น าเสนอทางช่อง 3 มากที่สุด 
รองลงมาคือ ช่อง 7 ช่องไทยรัฐทีวี และ ททบ.5)  รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ (น าเสอนผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
มากที่สุด) ค่าเฉลี่ย 3.08 คิดเป็นร้อยละ 61.60  ยูทูป ค่าเฉลี่ย 2.72 คิดเป็นร้อยละ 54.40 ไลน์ / LINE TODAY 
ค่าเฉลี่ย 2.67 คิดเป็นร้อยละ 53.40  เว็บไซต์ ค่าเฉลี่ย 2.47 คิดเป็นร้อยละ 49.40 และเฟซบุ๊ก ค่าเฉลี่ย 2.36 
คิดเป็นร้อยละ 47.20 (โดยผ่านเพจอีจัน ไทยรัฐออนไลน์ AMARIN TV  เรื่องเล่าเช้านี้ เป็นต้น) ตามล าดับ  
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ตารางท่ี 26 รูปแบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องการให้นําเสนอ  

อันดับ รูปแบบข้อมูล 
ภาพรวม อายุ (ปี) 

จํานวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 
20 ปี 

20-30 31-40 41-50 
มากกว่า 
50 ปี 

1 รายงานสรุปข่าว 3,088 38.05 37.78 36.71 37.83 38.95 39.30
2 การวิเคราะห์ 1,393 17.16 12.78 16.73 18.46 17.54 17.55
3 สารคดีสั้น 1,167 14.38 14.35 13.63 14.19 14.91 15.08
4 เรื่องสั้น/หนังสั้น 892 10.99 9.94 11.54 10.92 10.46 11.53
5 คลิปส้ัน 891 10.98 16.34 11.64 9.92 10.09 10.08
6 สนทนา/อบรมออนไลน์ 328 4.04 4.55 4.41 4.13 4.02 3.12 
7 ภาพอินโฟกราฟฟิค 355 4.37 4.26 5.29 4.56 4.02 3.26 

 อ่ืนๆ  2 0.02 - 0.05 - - 0.07 
 
 
 จากตารางท่ี 26 รูปแบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กลุ่มเป้าหมาย
ต้องการให้นําเสนอผ่านสื่อมากที่สุด คือ การรายงานสรุปข่าว ร้อยละ 38.05 รองลงมาคือ การวิเคราะห์ข่าว 
ร้อยละ 17.16  สารคดีสั้น ร้อยละ 14.38 เร่ืองสั้น/หนังสั้น ร้อยละ 10.99  และคลิปสั้น ร้อยละ 10.98  

เม่ือพิจารณาจําแนกตามอายุของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ทุกกลุ่มมีความต้องการที่จะให้นําเสนอใน
รูปแบบของรายงานสรุปข่าวมากท่ีสุดสอดคล้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการสํารวจ การรับรู้และความเช่ือมั่นของ “ประชาชนนอกพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
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ตารางท่ี 27 ข้อเสนอแนะ ต่อการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้   

อัน 
ดับ ข้อเสนอแนะ 

ภาพรวม อายุ (ปี) 
จํานวน
คําตอบ

ร้อยละ น้อยกว่า 
20 ปี 

20-30 31-40 41-50 มากกว่า 
50 ปี 

1 นําเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไป ตรงมา 
ตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน 

440 34.46 38.30 37.85 35.37 33.96 27.51

2 ททบ.5 ควรนําเสนอข้อมูลข่าวสารและ
รายการต่าง ๆ ให้หลากหลาย น่าสนใจ  
ไม่เน้นข่าวกองทัพมากเกินไป  

187 14.64 11.70 14.46 15.11 14.47 15.72

3 เพ่ิมการนําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางส่ือ
โซเชียลมีเดียให้มากข้ึน เช่น Facebook 

179 14.02 21.28 12.62 13.83 12.89 14.85

4 นําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีให้มากข้ึน 

126 9.87 9.57 10.15 8.68 7.55 14.41

5 นําเสนอด้านชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นท่ี
ให้มากข้ึน 

97 7.60 5.32 8.00 8.68 5.97 8.73 

6 เพ่ิมการนําเสนอที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 88 6.89 8.51 6.77 5.14 10.38 3.93 
7 งดการนําเสนอภาพรุนแรง/สะเทือนใจ 83 6.50 4.26 4.00 6.75 6.92 10.04
8 นําเสนอข่าวให้กระชับ ได้ใจความ 63 4.93 1.06 5.54 5.47 5.97 3.49 
9 ปรับเปลี่ยนผู้ประกาศข่าว 8 0.63 - 0.31 0.64 0.94 0.87 
10 นําเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตําบล  4 0.31 - - 0.32 0.94 - 
11 พาดหัวข่าวให้น่าสนใจ แต่ไม่เกินความเป็นจริง 2 0.16 - 0.31 - - 0.44 

คําถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็น 
 

จากตารางท่ี 27   กลุ่มเป้าหมายให้ข้อเสนอแนะต่อการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ดังน้ี อันดับแรก คือ นําเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไป ตรงมา ตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน
มากที่สุด ร้อยละ 34.46 รองลงมาคือ ทาง ททบ.5 ควรนําเสนอข้อมูลข่าวสารและรายการต่าง ๆ ให้หลากหลาย 
น่าสนใจ ไม่เน้นข่าวกองทัพมากเกินไป  ร้อยละ 14.64  อันดับท่ีสาม คือ เพ่ิมการนําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
โซเช่ียลมีเดียให้มากข้ึน ร้อยละ 14.02  อันดับท่ีสี่ คือ นําเสนอข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนที่ให้
มากข้ึน ร้อยละ 9.87 ตามลําดับ  

เม่ือพิจารณาจําแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า ทุกกลุ่มอายุให้ข้อเสนอแนะอันดับแรกสอดคล้องกัน คือ 
นําเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไป ตรงมา ตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน  นอกจากน้ันอันดับสองมี
ข้อเสนอแนะต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มอายุ 20-30 ปี จนถึงกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี ให้ข้อเสนอแนะว่า ททบ.5 ควร
นําเสนอข้อมูลข่าวสารและรายการต่าง ๆ ให้หลากหลาย น่าสนใจ ไม่เน้นข่าวกองทัพมากเกินไป สอดล้องกัน  
ส่วนกลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี ต้องการให้เพ่ิมการนําเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียให้มากข้ึน เช่น 
Facebook  



รายงานสรุปผลการส ารวจ การรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
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59 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

1.ข้อมูลทั่วไป 

  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 4,234 ตัวอย่าง จ าแนกเป็นประชาชนทั่วไป จ านวน 
3,770 คน ร้อยละ 89.04  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง จ านวน 326 คน  ร้อยละ 7.70 และ 
สื่อมวลชน จ านวน 138 คน ร้อยละ 3.26  กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.54 มากกว่าเพศชาย มีอายุ 
31-40 ปีมากที่สุด ร้อยละ 25.01 รองลงมาคือ อายุ20-30 ปี และอายุ 41-50 ปี ระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 50.33 รองลงมาคือ ปริญญาตรี อาชีพข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างรัฐมากที่สุด 
ร้อยละ 19.53 รองลงมาคือ รับจ้าง/ลูกจ้าง และพนักงานบริษัท กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ภาคกลาง 
ร้อยละ 26.67  รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคเหนือ และภาคใต้ 
ตามล าดับ  
 
2. พฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) 
 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพรวม รับรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์มากที่สุด 
ร้อยละ 90.88 รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 71.09 (โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ออนไลน์) ไลน์/LINE TODAY 
ยูทูป และเว็บไซต์ ตามล าดับ  โดยความถี่ในการรับรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์รับรู้ทุกวันมากท่ีสุด หนังสือพิมพ์รับรู้ 3-5 
ครั้งต่อสัปดาห์ ไลน์/LINE TODAY  รับรู้ทุกวันตามล าดับ จากผลส ารวจแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการบริโภค
สื่อของประชาชนส่วนใหญ่ยังคงบริโภคสื่อโทรทัศน์เป็นหลักมากที่สุด ขณะเดียวกันสื่อออนไลน์  ทั้งนสพ.
ออนไลน์/ไลน์ทูเดย์/เฟซบุ๊กก็เป็นสื่อที่บริโภคทุกวันมากเช่นเดียวกัน อีกทั้งสื่อโทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ 
ยังเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารมากที่สุดเช่นเดียวกัน (ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.08 -2.37)  สอดคล้องกับ    
ผลส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2563) พบว่า พฤติกรรมการบริโภคอินเทอร์เน็ต 
และสื่อสังคมออนไลน์ของคนไทยมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  และสอดคล้องกับศศิพรรณ บิลมาโนช (มปป.)  
ที่พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักเปิดรับข่าววิกฤตการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งจากสื่อมวลชนและสื่อบุคคล 
ดังนั้น สื่อโทรทัศน์ เป็นสื่อที่ยังมีผลต่อการรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ ของประชาชนอย่างมากแม้ว่า พฤติกรรมการ
บริโภคส่วนใหญ่จะใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์มากกว่าก็ตาม การเผยแพร่ข่าวสารและการให้ข้อมูล
กับประชาชน ควรพิจารณาให้น้ าหนักสื่อหลักและสื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มประชาชนที่มี
ความหลากหลายด้วย  
 จากโครงการการเผยแพร่ เ พ่ือสร้างความเข้าใจอันดีภายใต้การด าเนินงานด้านการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ในช่วงปี 2562-2563) พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เคยรับรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการตามพระราชเสาวนีย์ในด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
มากที่สุดเป็นอันดับแรก ร้อยละ 64.03 และมีความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68  ส่วนโครงการที่มีการรับรู้



รายงานสรุปผลการส ารวจ การรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชาชนนอกพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้” 
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น้อยกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ สารคดี “สร้างฝันเพื่อสันติสุข” การเผยแพร่ความหลากหลายของสาขาอาชีพ
การอนุรักษ์ และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต รับรู้ร้อยละ 49.63 มีความพึงพอใจระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.53 รองลงมาคือ โครงการสันติสุขชายแดนใต้ นโยบายของรัฐบาล และ กอ.รมน. การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จชต. 
จุดเด่นของพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณี รับรู้ร้อยละ 46.66 มีความพึงพอใจระดับ 
ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.40 เป็นต้น เนื่องจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ผ่านช่องทางสื่อโทรทัศน์
ทางททบ.5 เป็นหลัก ซึ่งอาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารของกลุ่มตัวอย่างในปัจจุบัน 
เนื่องจากรายการของ ททบ.5 ส่วนใหญ่เป็นรายการประเภทข่าว และสารคดี ในขณะที่พฤติกรรมของประชาชน
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมารับข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ลดลง แต่ใช้เวลาในการรับข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพ่ิม
มากขึ้น ขณะเดียวกันพฤติกรรมบริโภครายการจากสื่อโทรทัศน์จะเลือกรับชมรายการด้านบันเทิง และรายการ
ประเภทวิเคราะห์ข่าวมากกว่ารายการประเภทด้านสารคดีหรือให้ความรู้ต่าง ๆ  

ประเด็นหรือเรื่องทีก่ลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านสื่อต่าง ๆ อันดับแรก 
คือ การเผยแพร่โครงการอันเนื่องพระราชด าริตามพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ  ร้อยละ 42.25 รองลงมาคือ 
ประเด็นศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาให้ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 42.23  มี
การเผยแพร่ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ ร้อยละ 40.01 การส่งเสริมธุรกิจ
การลงทุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเกษตรกร  ร้อยละ 39.30  และการน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงามให้เป็นที่รู้จัก ร้อยละ 36.77 ตามล าดับ  โดยแต่ละกลุ่มอายุมีการ
รับรู้ในประเด็นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มอายุน้อยกว่า 20 ปี รับรู้ในประเด็นการเผยแพร่ความเป็นอยู่ 
วิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนในชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ มากที่สุด ร้อยละ 39.81  กลุ่มอายุ 20-30 ปี รับรู้ประเด็นการ
ส่งเสริมธุรกิจการลงทุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเกษตรกรมากที่สุด ร้อยละ 41.86  กลุ่มอายุ 31-40 ปี 
รับรู้ในประเด็นศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาให้ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวันมากท่ีสุด ร้อยละ 
42.59  ส่วนกลุ่มอายุ 41-50 ปี และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี รับรู้สอดคล้องกันในประเด็นการเผยแพร่โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริตามพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ มากที่สุด ร้อยละ 48.06 และ 46.60 ตามล าดับ 
ซึ่งแตกต่างจากผลส ารวจในปีที่ผ่านมาที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้เรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การก่อเหตุความไม่สงบมาก
เป็นอันดับแรก และจากผลการส ารวจในปีนี้จะเห็นว่าประชาชนหรือกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับนโยบาย 
ทิศทาง และผลการด าเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างน้อย
หรืออาจจะไม่ได้รับรู้เลย  

ทั้งนี้ทาง กอ.รมน.ภาค 4 สน.  ศปป.5  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องพิจารณาเลือกใช้สื่อหรือ
ช่องทางการสื่อสารให้มีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการจัดท าแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ
โครงการ การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนอกพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมการเข้าถึง
สื่อแต่ละประเภทด้วย ทั้งด้านช่องทาง (Channel) ด้านเนื้อหา (Content) และช่วงเวลา (Times) เพราะ
พฤติกรรมการบริโภคข่าวสารในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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3. ความเชื่อม่ันต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินผล

ความเชื่อมั่น 4 ด้าน ได้แก่  ด้านคุณภาพชีวิต ด้านความปลอดภัย ด้านความยุติธรรม/ความเป็นธรรม และด้าน
การสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา จากการให้คะแนน 1-5  ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับเชื่อม่ันมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 คิดเป็นร้อยละ 73.80   

 โดยทุกด้านกลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.74 คิดเป็นร้อยละ 74.80 รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 
3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60 ด้านความยุติธรรม/ความเป็นธรรม ค่าเฉลี่ย 3.67 คิดเป็นร้อยละ 73.40 และด้าน
การสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ย 3.66  คิดเป็นร้อยละ 73.20  
 โดยกลุ่มประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่นภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.71  คิดเป็นร้อยละ 74.20 
โดยมีความเชื่อมั่นระดับมากทุกด้าน โดยด้านคุณภาพชีวิต มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.76 คิดเป็นร้อยละ 75.20  และ
ด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3.68 คิดเป็นร้อยละ 73.60   

กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความม่ันคง มีความเชื่อมั่นภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 
3.49 คิดเป็นร้อยละ 69.80 และสื่อมวลชนมีค่าเฉลี่ย 3.44 คิดเป็นร้อยละ 68.80 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ฯ  มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากในด้านคุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.60 คิดเป็น 
ร้อยละ 72.00 รองลงมาคือด้านความยุติธรรมความเป็นธรรม ค่าเฉลี่ย 3.54  คิดเป็นร้อยละ 70.80 ส่วนด้านที่
มีความเชื่อมั่นปานกลาง คือ ด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ค่าเฉลี่ย 3.50 คิดเป็นร้อยละ 
70.00  และด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 3.39 คิดเป็นร้อยละ 67.80   กลุ่มสื่อมวลชน มีความเชื่อม่ันใน
ด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียว ค่าเฉลี่ย 3.51 คิดเป็นร้อยละ 
70.20  ส่วนด้านที่มีความเชื่อมั่นปานกลาง คือ ด้านคุณภาพชีวิต ค่าเฉลี่ย 3.49 คิดเป็นร้อยละ 69.80 
รองลงมาคือ ด้านความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 3.46  คิดเป็นร้อยละ 69.20 และด้านความยุติธรรม/ความเป็นธรรม 
ค่าเฉลี่ย 3.30 คิดเป็นร้อยละ 66.00 ตามล าดับ อาจเป็นเพราะสื่อมวลชนเห็นความพยายามในการสื่อสารและ
เป็นสื่อกลางในการสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารต่าง ๆของภาครัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  จงึเชื่อมัน่ต่อการสื่อสารมากกว่าประเด็นอื่นๆ  

จากผลส ารวจระดับความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีนี้ พบว่า 
ประชาชนมีความเชื่อมั่นดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเพียงเล็กน้อย (ปี 2563 เชื่อมั่น ค่าเฉลี่ย 3.69 ปี 2564 เชื่อมั่น 
ค่าเฉลี่ย 3.71) และมีความเชื่อมั่นด้านคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในจังหวัด โดยเฉพาะประเด็นการดูแลด้าน
สาธารณสุข การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด และโรคอื่น ๆ เพราะเป็นช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 ซึ่งมีมาเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและ
เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขทีก่ารเฝ้าระวัง ดูแลรักษาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ตามมาตรการต่าง ๆ ในพื้นที่
แบบเข้มข้นมาอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา  และผลจากการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาแบบสามัญ
ควบคู่กับการสอนตามศาสนา นอกจากนั้นประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริม
การลงทุนมาอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดในหลาย ๆ ช่องทาง รวมถึงจากสื่อสังคม
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ออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งหลายหน่วยงานมีการกล่าวถึงและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มากขึ้น  

 อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่ผ่านมาการน าเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบ เหตุการณ์ความ
รุนแรงทีเ่กิดข้ึนในกระแสข่าวมีให้รับรู้น้อย (เป็นข่าวในสื่อค่อนข้างน้อย) กอร์ปกับเป็นช่วงเวลาของสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ค่อนข้างรุนแรง จึงอาจจะท าให้ความสนใจของประชาชนและคนใน
สังคมมุ่งเน้นไปที่มาตรการต่าง ๆ และการป้องกันการดูแลตนเองและสังคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ภาครัฐด าเนินการ    

ส่วนกลุ่มสื่อสารมวลชน ซึ่งเป็นหน่วยงาน/องค์กรหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารโดยตรง มีความ
เชื่อมั่นแตกต่างจากทั้งสองกลุ่ม  กล่าวคือ สื่อมวลชนมีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานด้านสื่อสารสร้างความ
เข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เป็นเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเผยแพร่ชี้แจงให้ข้อมูล นโยบาย ปัญหา 
สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ออนไลน์ เป็นต้น มากขึ้น
กว่าในอดีตท าให้สื่อมวลชนและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทางมากข้ึน แต่ในทาง
ตรงกันข้ามด้านการสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา ประชาชนมีความเชื่อมั่นปานกลาง
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะประชาชนเห็นว่า ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังปรากฎให้เห็นอย่าง
ต่อเนื่อง และยังมีข้อถกเถียงหรือวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุ และการเข้าถึงสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง จึงอาจ
ท าให้ประชาชนมีการรับรู้และเข้าใจได้ว่า การแก้ไขปัญหายังไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะยังมีเหตุการณ์ความไม่
สงบเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะ และส่งผลต่อความเชื่อม่ันในการด าเนินการดังกล่าวด้วย  

ส่วนด้านความยุติธรรม/ความเป็นธรรม เป็นด้านที่ทุกกลุ่มมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับปานกลาง โดย
ส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่า การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด โดยเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายด้วย
ความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่อ
ผู้กระท าผิด เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นผลมาจากการสื่อสารและการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยตรง ขณะเดียวกันกลุ่มสื่อมวลชนกลับเชื่อมั่นน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยเฉพาะการด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าผิด โดยเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายด้วยความเป็นธรรม ซึ่งสื่อมวลชนมีทั้งที่เป็น
กลุ่มที่เห็นภาพการปฏิบัติงาน มีประสบการณ์การท างานในพ้ืนที่หรือแม้กระทั่งรับรู้ความคิดเห็นหรือข่าวสาร
ต่าง ๆ จากเพ่ือนสื่อมวลชนด้วยกันในหลายด้าน จึงมีผลต่อระดับความเชื่อมั่นในประเด็นนี้ต่างจากกลุ่มอ่ืน 

ด้านความปลอดภัย ภาพรวมพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นเรื่องการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/ออก
ตรวจ ลาดตระเวนเพ่ือรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ และการป้องกันการก่อเหตุ (การข่าว/มาตรการ/การเฝ้า
ระวัง)  อยู่ในระดับเชื่อมั่นมาก เป็นเพราะเป็นมาตรการเบื้องต้นที่ทางภาครัฐด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นเรื่องที่ประชาชนนอกพ้ืนที่รับรู้มาโดยตลอด  อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างความเชื่อมั่น เรื่องการสอบสวน
ผู้กระท าผิด และการป้องกันพยานอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อาจเป็นเพราะข่าวสารในประเด็นการ
จับกุมมีการเผยแพร่ค่อนข้างน้อย  ซึ่งการสร้างความเชื่อมั่นตามแนวคิดของ Parasuraman, Zeithaml & 
Berry (1985 อ้างใน ชลลดา มงคลวนิช,2563) คือ เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างน่าเชื่อถือและ
สามารถปฏิบัติงานได้ตรงกับที่ได้สัญญาไว้ในบริการ และผู้ให้บริการจะต้องมีศักยภาพที่บ่งบอกถึงการบริการที่ดี 
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บริการที่ซื่อสัตย์ รวมถึงต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยการสร้างให้เกิดความปลอดภัยในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม จึงส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงานขององค์กร/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันการรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  ยังปรากฎให้เห็นอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งผลการด าเนินงานตามที่ กอ.รมน.ภาค 4 สน.1  ได้สรุปตลอดปีงบประมาณ 2564 พบว่า 
มีเหตุการณ์ความมั่นคงเพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่ความสูญเสียลดลง ตัวเลขต่ า
ที่สุดในรอบ 17 ปี (นับตั้งแต่ 4 ม.ค.47) ตั้งแต่เดือน ต.ค.63 ถึง 24 ก.ย.64 มีเหตุการณ์ความมั่นคง จ านวน 84 
เหตุการณ ์มีผู้เสียชีวิต 38 ราย บาดเจ็บ 85 ราย  เมื่อเปรียบเทียบกับห้วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2563 
พบว่า เหตุรุนแรงที่เป็น “เหตุความมั่นคง” เพ่ิมขึ้น 30 เหตุการณ์ กล่าวคือ 53 เหตุการณ์ในปี 63 เพ่ิมขึ้นเป็น 
84 เหตุการณ์ในป ี64 เหตุรุนแรงในรูปแบบการลอบวางระเบิด และวางเพลิง เพ่ิมข้ึนสูงมากในปี 64 เมื่อเทียบ
กับห้วงเวลาเดียวกันของปี 63 โดยในส่วนของเหตุการณ์ลอบว่างระบิด ปี 63 จ านวน 23 ครั้ง ปี 64 พุ่งขึ้นเป็น 
46 ครั้ง หรือเท่าตัว ขณะที่วางเพลิงปี 63 จ านวน 3 ครั้ง แต่ปี 64 พุ่งขึ้นถึง 12 ครั้ง ขณะที่เหตุรุนแรงประเภท
โจมตีที่ตั้ง ซุ่มโจมตี หรือยิงด้วยอาวุธปืน มีจ านวนเท่าๆ กัน ตัวเลขไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในส่วนของการ
บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่สามารถบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ก่อเหตุรุนแรง เสียชีวิตจ านวน 13 ราย ในจ านวนนี้มี
รายชื่อในบัญชีบุคคลเป้าหมายเฝ้าระวัง 860 เป้าหมาย จ านวน 10 ราย และอยู่ในบัญชีเป้าหมายส าคัญเร่งด่วน 
106 เป้าหมาย จ านวน 2 ราย และเมื่อเปรียบเทียบสถิติเหตุการณ์และความสูญเสีย ห้วง ต.ค.62 ถึง ส.ค.63 
กับ ต.ค.63 ถึง ส.ค.64 พบว่า มีเหตุการณ์ความมั่นคงเพ่ิมขึ้น ส่วนความสูญเสียทั้งเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
ลดลง  ส าหรับแนวโน้มของสถานการณ์ คาดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีขึ้นเป็นล าดับ อันจะส่งผลให้เกิดการ
ยกระดับงานพัฒนาในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องและตรงเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม 
 ส่วนด้านความยุติธรรมและความเป็นธรรม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินคดีกับ
ผู้กระท าผิด โดยเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติตามกระบวนการ ทางกฎหมายด้วยความเป็นธรรม  การบังคับใช้กฎหมาย
ของเจ้าหน้าที่รัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด เป็นไปตามหลักสิทธิ
มนุษยชน อยู่ในระดับมาก วิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
บนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพ และด าเนินการเป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญมากใน
การด าเนินงานเพ่ือสร้างการยอมรับและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนอกพ้ืนที่  แต่อย่างไรก็ตามมีเพียงกลุ่ม
สื่อมวลชนที่มีความเชื่อม่ันน้อยกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสื่อสารสร้างความเข้าใจ และแสดง
ให้เห็นถึงการปฏิบัติงานในกระบวนการต่าง ๆ ให้สื่อมวลชนเข้าใจและยอมรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มี
ความเป็นธรรม โปร่งใส ด้วย  เพราะสื่อมวลชนจะเป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะสื่อสารให้กับประชาชนนอกพ้ืนที่
ได้รับรู้และเป็นภาคีในการท างานที่จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนและสังคมรับรู้และความเข้าใจการ
ปฏิบัติของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สรรเสริญ แก้วก าเนิด 
(2561) ที่ค้นพบว่า แนวทางการประชาสัมพันธ์ที่ทันต่อสถานการณ์เพ่ือสร้างความมั่นคงของชาติ คือ การชี้แจง

                                                 
1 ศูนย์ข่าวภาคใต้ ส านักขา่วอิสรา. (2564) สถิติไฟใต้ปี 64 เหตุรุนแรงเพิ่ม บึ้ม-เผาพุ่ง แต่สูญเสียต่ าสุดรอบ 17 ปี. วัน 27 กันยายน 2564.  
  สืบค้น 30 กันยายน 2564 จากเว็บไซต์ https://www.isranews.org  
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สร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ทันต่อสถานการณ์ โดยเสนอ “แนวทางก าหนดประเด็นข่าวสาร เพ่ือสร้างกรอบ
การรับรู้เข้าใจต่อสถานการณ”์ 

ความคิดเห็นที่มีต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกลุ่มตัวอย่างที่นอกพื้นที่ จชต.  ภาพรวมพบว่า 
กลุ ่มตัวอย่างเห็นด้วยอยู ่ในระดับปานกลาง -มาก โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมาก คือ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สวยงามและน่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 3.80 คิดเป็นร้อยละ 76.00 
และเชื่อว่าประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  ค่าเฉลี่ย 3.74 คิดเป็นร้อยละ 
74.80 ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากความพยายามของภาครัฐในการส่งเสริมและด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างจริงจัง ท าให้หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใน
หลายภาคมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่
หลากหลายมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การด าเนินงานด้านยุทธศาสตร์ส าคัญด้าน "การท่องเที่ยวชุมชน" ที่
ก าลังเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ า ของชุมชนพ่ีน้องสามชายแดนใต้
ให้อยู่ดีมีสุขสามัคคีปรองดอง ไปจนถึงเกิดความสงบสุขได้จึงมีการด าเนินโครงการความร่วมมือ ได้แก่ 
องค์การบริหาร การพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท. มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน ภาคใต้ (ศอ.บต.) จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส 
และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบในพ้ืนที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานและภาคธุรกิจต่าง ๆ ที ่ให้ความส าคัญในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกหลายกิจกรรมในช่วงเวลาที่
ผ่านมา   

นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างนอกพื้นที่ จชต. เห็นด้วยหากน าเสนอข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะท าให้ลดความหวาดกลัวของคนนอกพ้ืนที่ได้ ค่าเฉลี่ย 3.41 คิดเป็นร้อยละ 68.20 และสนใจ
ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย 3.27 คิดเป็นร้อยละ 65.40  และเห็นด้วยระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ค่าเฉลี่ย 3.10 คิดเป็นร้อยละ 62.00 ซึ่งจากผลส ารวจท าให้
เห็นว่า การสื่อสารหากมีแต่ข่าวสารเหตุการณ์ความไม่สงบออกเผยแพร่มากจนเกินไป หรือมีการน าเสนอข่าว
แต่เพียงด้านเดียว ประชาชนก็จะรู้สึกหวาดกลัว การขับเคลื่อนตามแนวทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะเกิดผลล่าช้าไป โดยผลส ารวจมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศศิพรรณ บิล
มาโนช (มปป.) ที่พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่รับรู้ถึงความรุนแรงฯ อยู่ในระดับสูง โดยเห็นว่า พ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ท่ีเต็มไปด้วยอันตรายและไม่มีความปลอดภัย 

 ส่วนประชาชนที่เห็นด้วยปานกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง อาจเป็นเพราะยังมีข่าวการเกิดเหตุการณ์อยู่เป็นระยะ ยังไม่ยุติหรือลดลงจริง ในขณะที่การน าเสนอผล
การแก้ไขปัญหาของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.ที่แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ความมั่นคงที่เกิดเพ่ิมขึ้นแต่การบาดเจ็บ
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และเสียชีวิตลดลง โดยประชาชนส่วนใหญ่ต้องการและคาดหวังว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ควรจะ
หมดหรือสิ้นสุดลงไปให้เร็วที่สุด   

ภาพรวมระดับความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือผู้ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ด้านการปกครอง การมีส่วนร่วมและการดูแลความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และ 
ด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต) พบว่า เชื่อมั่นเจ้าหน้าที่ทหารเป็นอันดับแรก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3.72 คิดเป็นร้อยละ 74.40  รองลงมาคือ อาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อส.จชต.) ค่าเฉลี่ย 
3.63 คิดเป็นร้อยละ 72.60 และผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.50 คิดเป็นร้อยละ 
70.00 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างนอกพ้ืนที่รับรู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติงานในพ้ืนที่จ านวนมาก มีหน้าที่ใน
ในการรักษา ป้องกัน และคุ้มครองความปลอดภัยในพื้นที่ อีกทั้งเมื่อมีข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบที่
เกิดขึ้น จะมีข่าวเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในเนื้อหาข่าวตลอดเวลา ท าให้ประชาชนนอกพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เกิดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของทหารในพ้ืนที่มากกว่าหน่วยงานอ่ืน ๆ  

นอกจากนั้นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่กลุ่มตัวอย่างเชื่อมั่นระดับ
ปานกลาง คือ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าเฉลี่ย 3.48 คิดเป็นร้อยละ 69.60 
รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่/เครือข่ายศูนย์ด ารงธรรม เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ค่าเฉลี่ย 3.44 คิดเป็นร้อยละ 68.80  
ข้าราชการปกครองท้องถิ่น เช่น อบจ. เทศบาล อบต. ค่าเฉลี่ย 3.40 คิดเป็นร้อยละ 68.00 เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ค่าเฉลี่ย 3.34 คิดเป็นร้อยละ 66.80 สื่อมวลชน ค่าเฉลี่ย 3.27 คิดเป็นร้อยละ 65.40 และองค์กรอ่ืนๆ เช่น 
หอการค้า สมาคมฯ  ค่าเฉลี่ย 3.16 คิดเป็นร้อยละ 63.20  
 กลุ่มตัวอย่างนอกพ้ืนที่ จชต. ต้องการให้น าเสนอข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จากการให้คะแนนระดับความต้องการ 5 คะแนน (5 หมายถึงมากที่สุด 4 หมายถึงมาก 3 หมายถึง 
ปานกลาง  2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึงน้อยที่สุด)  ภาพรวม พบว่า โทรทัศน์ เป็นช่องทางที่ต้องการให้
น าเสนอมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.82  คิดเป็นร้อยละ 76.40 (โดยต้องการให้น าเสนอผ่านทางช่อง 3 มากที่สุด 
รองลงมาคือ ช่อง 7 ช่องไทยรัฐทีวี และ ททบ.5)  รองลงมาคือ หนังสือพิมพ์ (น าเสอนผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์
มากที่สุด) ค่าเฉลี่ย 3.08 คิดเป็นร้อยละ 61.60  ยูทูป ค่าเฉลี่ย 2.72 คิดเป็นร้อยละ 54.40 ไลน์/LINE TODAY 
ค่าเฉลี่ย 2.67 คิดเป็นร้อยละ 53.40 เว็บไซต์ ค่าเฉลี่ย 2.47 คิดเป็นร้อยละ 49.40 และเฟซบุ๊ก ค่าเฉลี่ย 2.36 
คิดเป็นร้อยละ 47.20 (ผ่านเพจอีจัน Thairath – ไทยรัฐออนไลน์ AMARIN TV เรื่องเล่าเช้านี้  เป็นต้น) 
ตามล าดับ อย่างไรก็ตามแม้ว่าพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนคนไทยส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการบริโภคและ
ใช้อินเทอร์เน็ต สังคมออนไลน์มากขึ้น แต่สื่อโทรทัศน์ยังเป็นสื่อหลักในการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารในเกือบทุกกลุ่มวัย  
 รูปแบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเก่ียวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กลุ่มตัวอย่างต้องการให้น าเสนอผ่าน
สื่อมากที่สุด คือ การรายงานสรุปข่าว ร้อยละ 38.05 รองลงมาคือ การวิเคราะห์ข่าว ร้อยละ 17.16 สารคดีสั้น 
ร้อยละ 14.38 เรื่องสั้น/หนังสั้น ร้อยละ 10.99  และคลิปสั้น ร้อยละ 10.98  เมื่อพิจารณาจ าแนกตามอายุของ
กลุ่มตัวอย่างพบว่า ทุกกลุ่มมีความต้องการที่จะให้น าเสนอในรูปแบบของรายงานสรุปข่าวมากที่สุด เพราะจาก
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การรับรู้ผ่านการสรุปข่าวจะท าให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารตั้งแต่สาเหตุ การเกิดเหตุ ระดับความรุนแรง และสรุป
การติดตามจับกุมผู้กระท าผิด/ผลการท างานของรัฐ อีกทั้งปัจจุบันรายการข่าวทางโทรทัศน์  ส่วนใหญ่ที่ได้รับความ
นิยม เป็นรายการประเภทสรุปข่าว น าข่าวมาเล่าและวิเคราะห์ข่าว 

ข้อเสนอแนะต่อการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไว้ดังนี้ อันดับแรก คือ 
น าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไป ตรงมา ตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือนมากที่สุด ร้อยละ 34.46 รองลงมาคือ 
ทาง ททบ.5 ควรน าเสนอข้อมูลข่าวสารและรายการต่าง ๆ ให้หลากหลาย น่าสนใจ ไม่เน้นข่าวกองทัพมาก
เกินไป  ร้อยละ 14.64  อันดับที่สาม คือ เพ่ิมการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดียให้มากขึ้น ร้อยละ 
14.02  อันดับที่สี่ คือ น าเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มากข้ึน ร้อยละ 9.87 ตามล าดับ  

กลุ่มอายุ 20-30 ปี จนถึงกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี ให้ข้อเสนอแนะว่า ททบ.5 ควรน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารและรายการต่าง ๆ ให้หลากหลาย น่าสนใจ ไม่เน้นข่าวกองทัพมากเกินไป สอดคล้องกัน  ส่วนกลุ่มอายุ
น้อยกว่า 20 ปี ต้องการให้เพ่ิมการน าเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียให้มากขึ้น เช่น Facebook  
จากผลส ารวจท าให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มอายุมีความสนใจในการรับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่างกัน  

  
จากผลการส ารวจดังกล่าว การรับรู้และความเชื่อมั่นของประชาชนนอกพ้ืนที่ที่มีต่อการด าเนินงานตาม

นโยบายรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาตใต้ ปีงบประมาณ 2564 ในประเด็นพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสาร โดยรวม
พบว่า กลุ่มประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และสื่อมวลชนต่างมีพฤติกรรมการรับข่าวสาร
ผ่านสื่อหลัก (โทรทัศน์) และสื่อออนไลน์ไม่แตกต่างกัน  โดยส่วนใหญ่นิยมบริโภครายการทางสถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 ช่อง 7 ช่องไทยรัฐ เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นช่องที่มีการน าเสนอทั้งรายการประเภทข่าวและรายการประเภท
บันเทิงที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ส่วนสื่อประเภทออนไลน์ พบว่า เฟซบุ๊ก และไลน์ทูเดย์ เป็นช่องทางที่
ได้รับความนิยมในการติดตามข่าวสารมากเช่นกัน โดยสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิผลต่อการรับรู้  
และมีอิทธิพลต่อการรับรู้ข่าวสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมาก สื่อออนไลน์ มีการน าเสนอข่าวที่รวดเร็ว 
และแพร่กระจายไปยังกลุ่มต่าง ๆ ได้จ านวนมากในเวลาไม่นาน อีกท้ังประชาชนยังสามารถท าหน้าที่ในการเป็น
สื่อและกระจายข่าวสารได้เองอีกด้วย โดยเฉพาะการสื่อสารผ่าน ไลน์ และเฟซบุ๊ก กลุ่มตัวอย่างบริโภคสื่อ
ออนไลน์บนหลากหลายแพลตฟอร์มมากกว่าสื่อโทรทัศน์ กลุ่มอายุ 41-50 ปีและกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี 
ขณะที่กลุ่มอายุต่ ากว่า 20 ปีไปจนถึงกลุ่มวัยกลางคน มีพฤติกรรมการรับสื่อสังคมออนไลน์ในที่หลากหลาย
แพลตฟอร์มมากกว่าสื่อโทรทัศน์ แต่สื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลต่อความเชื่อสูงกว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่ติดตาม
ข่าวสาร และยังคงเป็นสื่อหลักที่เข้าถึงได้ทุกครัวเรือนและทุกกลุ่มวัย ดังนั้น ช่องทางสื่อโทรทัศน์ ก็ยังสามารถ
ใช้ในการสื่อสารในวงกว้างได้มากกว่า 

เมื่อพฤติกรรมการบริโภคและการรับรู้ของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไป การที่ภาครัฐหรือองค์กร
ต้องการจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งจะสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจโดยเฉพาะประเด็น
ที่มีความผลกระทบต่อความรู้สึก (Sensitive) และความอยากรู้อยากเห็นของคนในวงกว้าง การเลือกเครื่องมือ
สื่อสารจ าเป็นต้องหลากหลาย และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสื่อแต่ละช่วงวัย ขณะเดียวกัน เนื้อหา 
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(Content) และระยะเวลาหรือช่วงเวลา (Time) เป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะมี
ความส าคัญและสัมพันธ์กันอย่างมากในการที่จะสื่อสารให้เข้าถึง ตรงประเด็น และรวดเร็ว   

หากทาง ศปป.5 จะด าเนินการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร หรือโครงการฯต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะต้องน าข้อมูลด้านพฤติกรรมการบริโภคมาวิเคราะห์เพ่ือก าหนด
แผนการสื่อสาร และก าหนดสัดส่วนของการน าเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ประชาชนที่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์เข้าถึง
ประชาชนและเป็นประโยชน์โดยรวมต่อการสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อสถานการณ์ในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 ส่วนความเชื่อมั่นต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อมั่นด้าน
คุณภาพชีวิตมากที่สุด  ส่วนด้านที่มีเชื่อมั่นน้อยสุด คือ ด้านการสร้างความเข้าใจน าไปสู่การแก้ไขปัญหา เป็นผล
สะท้อนจากการสื่อสารการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ  การบริหารจัดการข่าวสารที่มีประสิทธิภาพฯ  

ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้และเห็นด้วยว่า จชต. เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมที่สวย
และน่าสนใจ  ประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ซ่ึงเป็นทัศนคติเชิงบวกที่ได้จากการ
ด าเนินงานและการพัฒนาพื้นที่ น าเสนอข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและวิถีวัฒนธรรมความเปน็อยู่ ท าให้เกิดการ
รับรู้ในด้านดี สามารถใช้เป็นแรงจูงใจหรือโน้มน้าวใจในการพัฒนาพ้ืนที่ จชต. ได้ ถึงแม้ว่า ประชาชนจะเห็น
ด้วยน้อยกับประเด็นปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ก็นับว่าประชาชนนอกพ้ืนที่เกิดการรับรู้
ในด้านอ่ืนๆ มากกว่ากว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่แต่เพียงอย่างเดียว ซ่ึงปัญหาดังกล่าวเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะท าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา และสื่อสารให้ประชาชนนอกพ้ืนที่เข้าใจสถานการณ์ใน
พ้ืนที ่และสร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในระดับพื้นท่ีให้มากกว่านี้   

จากผลส ารวจเบื้องต้นและผลการส ารวจหลายปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ได้ว่า การสื่อสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ความส าคัญ และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนสามารถสร้าง
ความเข้าใจในเชิงบวกให้กับประชาชนได้ แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสารในสถานการณ์ความไม่สงบต้องใช้
อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายๆ ด้าน รวมทั้งต้องใช้ระยะเวลาอย่างมากที่จะท าให้เห็นผล  ซึ่งที่ผ่านมาการ
สื่อสารของหน่วยงานต่าง ๆ พบปัญหาที่ส าคัญคือ ช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับข่าวสารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคโดยทั่วไป เนื้อหาข้อมูลข่าวสารขาดความน่าสนใจ ช่องทางน าเสนอที่เป็น
ของหน่วยงานรัฐโดยตรงหรือช่องทางที่หน่วยงานใช้ในการเผยแพร่ เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคข่าวสารหรือ
ประชาชนไมน่ิยมในการรับชม  

การสื่อสารในยุคดิจิทัล และยุคที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น สื่อออนไลน์ เป็นช่องทางที่ได้รับ
ความนิยมอย่างต่อเนื่องในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมการบริโภคของสื่อเกือบจะทุกกลุ่มวัย มีการบริโภค
สื่อออนไลน์มากขึ้นในหลากหลายแพลตฟอร์ม และมีแนวโน้มในการใช้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งรูปแบบที่
หลากหลาย ระยะเวลาที่ใช้ในการบริโภค แม้ว่าสื่อโทรทัศน์จะเป็นสื่อหลักในการบริโภคข่าวสารแต่สัดส่วนการ
ใช้เวลาและการเลือกชมรายการโทรทศัน์จ ากดัมากขึ้น  ดังนั้น การสื่อสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
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ข่าวสารในยุคปัจจุบัน จ าเป็นต้องใช้สื่อที่หลากหลายสอดคล้องกับกลุ่มวัย มีเนื้อหาสั้นกระชับ เข้าใจง่าย 
โดยเฉพาะการสื่อสารในสถานการณ์ที่มีความน่าสนใจ มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัย การด าเนินชีวิตของ
ผู้คน การท าให้ประชาชนเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ต้องใช้ความจริงจัง จริงใจ 
ความน่าเชื่อถือในการน าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริง ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ผนวกกับเทคนิคการน าเสนอและ
การสื่อสารที่ท าให้เกิดความน่าสนใจ  และประชาชนให้ความส าคัญกับ การสื่อสารด้วยความตรงไปตรงมาของ
ข้อมูลมากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องความหลากหลายความน่าสนใจ และลดการน าเสนอข่าวสารที่กระทบต่อ
ความรู้สึก ข่าวสารที่เกี่ยวกับความไม่สงบมากจนเกินไปจนสร้างความหวาดกลัวและทัศนคติที่ไม่ดีกับประชาชน
นอกพ้ืนที่ได้  

 
ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

1. ช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ต่าง ๆ ทั้งโครงการ ข่าวสาร กิจกรรมของ จชต. ควรเพิ่มช่องทางท่ี
เป็นช่องทางตามความนิยมที่เข้าถึงได้ง่าย เข้าถึงได้ทุกกลุ่ม เช่น สื่อโทรทัศน์  (เลือกช่องที่ได้รับ
ความนิยม หรือรายการที่ได้รับความนิยม) สื่อสังคมออนไลน์   โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก ไลน์  

2. ข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอควรมีหลากหลายมิติ ทั้งเชิงสังคม เชิงวัฒนธรรม เชิงส่งเสริมการศึกษา ให้
มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนนอกพ้ืนที่ได้รับรู้มากขึ้น  

3. ข้อมูลข่าวสารที่น าเสนอต้องผ่านการกรองความถูกต้อง เนื้อหาต้องสั้นกระชับ โดนใจ และไม่ควร
มีเนื้อหาที่ไปในทิศทางเดียวกันมากจนเกินไป  

4. การน าเสนอกิจกรรมข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจ ควรท ารายการที่ไม่น่าเบื่อจนเกินไป (เชิงสาร
คดีให้ความรู้)  ควรมีทั้งเนื้อหาสาระประโยชน์ ความบันเทิงสอดแทรก มีระยะเวลาไม่มาก  หรือ
ควรสอดแทรกในรายการประเภทอ่ืน ๆ ประกอบอย่างต่อเนื่อง  

5. ควรน าเสนอข่าวสารข้อมูลในรูปแบบของการสรุปเนื้อหาข่าวสาร การวิเคราะห์ข่าวสาร และการ
เสนอมุมมองใหม่ ๆ  

6. ควรมีการน าเสนอข่าวสาร /กิจกรรม โครงการ อย่างต่อเนื่อง 
7. ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ ควรมีการน าเสนอให้ชัดเจน มีเนื้อหาตรงไปตรงมา การให้

ข้อมูลต้องสามารถให้ความกระจ่าง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาชนได้  
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาหรือวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการรับรู้ข่าวสารสถานการณ์ของ
กลุ่มประชาชนเฉพาะกลุ่มอายุ หรือเฉพาะสื่อโทรทัศน์ หรือสื่ออินเทอร์เน็ต (สังคมออนไลน์)  

2. ควรศึกษาความต้องการเนื้อหา รูปแบบรายการ กิจกรรม ข่าวสารของจังหวัดชายแดนที่กลุ่ม
ประชาชนนอกพ้ืนที่ต้องการรับรู้ อาจจะใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
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3. ควรศึกษาเพ่ือค้นหาประเด็นในการสื่อสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพจากสื่อมวลชน จาก
เจ้าหน้าที่รัฐ และจากกลุ่มประชาชน  

4. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการด าเนินงานเพ่ือการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ 
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ค ำชี้แจง   เพื่อศึกษาช่องทางกำรรับรู้ข่ำวสำร ระดับควำมพึงพอใจ และควำมเชื่อมั่นต่อการสถานการณ์จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  (จชต.) เพื่อน าข้อมูลไปพัฒนากระบวนการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนอกพื้นที่  ให้มีความเข้าใจใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งตระหนักต่อการมีส่วนร่วมในการร่วมกันพัฒนาสังคมไทยให้น่าอยู่ การแสดงความคิดเห็นครั้งนี้ไม่มีการ
ระบุข้อมูลใด ๆ  จึงขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา  ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลในภาพรวม และจะท าลายข้อมูล
เมื่อการด าเนินวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว   
 

ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลทั่วไป  

1. เพศ ชาย หญิง   
2. อำย ุ ต่ ากว่า 20 ป ี 20 – 30 ป ี  31-40 ป ี 41-50 ปี  มากกว่า 50 ปี  
3. จบกำรศึกษำ ต่ ากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตร ี
4. อำชีพ เกษตร/ประมง ค้าขาย/หาบเร ่   รับจ้าง ผู้ประกอบการธุรกิจ 
 นักเรียน/นกัศึกษา ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างรัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท 
 อื่นๆ (ระบุ) ......................................... 

5. ปฏิบัติงำน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง  สื่อมวลชน  ประชาชนทั่วไป 

6. ที่พักอำศัย ณ ปัจจุบัน  ต าบล ..................................  อ าเภอ ........................................... จังหวัด................................ 
 

ส่วนที่ 2 พฤตกิรรมกำรรับรูข้้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (จชต.) 
1. ช่องทางทีท่่าน รับรูข้้อมูลข่ำวสำร สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
2. ช่องทางที่มี อิทธิพลตอ่ควำมเชื่อ การรับขา่วสารสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
    โปรดใส่  ลงในช่อง  สื่อที่ตรงกับพฤติกรรมกำรรับข่ำวสำรเกี่ยวจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 

ข้อ ช่องทำง กำรรับรู้ (ต่อ สัปดำห์) 2. อิทธิพลตอ่ควำมเชื่อ 
ทุกวัน 3-5 คร้ัง น้อยกว่า 3 ครัง้ มาก ปานกลาง น้อย 

1 โทรทัศน์   ระบุ 
ช่อง 3  ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9   ช่อง 8  ONE31 

      

 MCOT Workpoint  ไทยรัฐทีวี  PPTV  อื่นๆ.............       
2 หนังสือพิมพ์     ทั่วไป    ออนไลน ์         

3 วิทย ุ  ระบคุลื่น ………………............………….       

4 เฟซบุ๊ก  ระบุเพจ .........................................       
5 เฟซบุ๊ก กอ.รมน. ISOC News         
6 เว็บไซต์ ของ ศปป.5 https://www.isoc5.net       
7 ไลน ์/ LINE TODAY       
8 ทวิตเตอร ์       
9 ยูทูป       
10 เว็บไซต ์  หน่วยงานราชการ/รัฐ        ข่าวทั่วไป       
11 บุคคล (ญาติ/เจ้าหน้าที่รัฐ/เพ่ือน)        

12 สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ เช่น วารสาร นิตยสาร ภาพอินโฟกราฟฟิก        

เหตุผลที่ท่ำน “ไม่เลือก” ชมรำยกำรทำงสถำนีโทรทัศน์ ททบ.5 เพราะ  ………………………………………………………… 

แบบสอบถาม การรับรู้และความเชื่อมั่นของ “ประชำชนนอกพื้นที่จงัหวัดชำยแดนภำคใต”้  
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3. ท่านเคยรบัรู้ข้อมูลข่าวสารการเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในโครงการใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)   

เคยรับรู้ข้อมูลใด (ใส่  หน้าข้อที่ท่านเคย “รับรู้” และตอบความพึงพอใจ) 
ความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 1. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการตามพระราชเสาวนียใ์นด้าน
ต่างๆ ในพื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต้ 

     

 2. สารคดี “สรา้งฝันเพื่อสันติสขุ” การเผยแพร่ความหลากหลายของสาขาอาชพี     
การอนรุักษ์ และสืบทอดประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต 

     

 3. โครงการสันติสุขชายแดนใต ้นโยบายของรัฐบาล และ กอ.รมน. การแก้ไขปญัหาใน
พื้นที่จชต. จุดเด่นของพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมประเพณี  

     

 4. โครงการมองมุมบวก การสรา้งความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกจิ และสังคม 
เสริมสร้างความรัก สามัคคี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที ่

     

 5. โครงการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวาน–การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐปัตตานี และ
ประวัติความเปน็มา ความเปน็อยู่และการใช้ชวีติของคนในพื้นที ่

     

 6. โครงการสารพันพัฒนา - ด้านการส่งเสริมการสร้างรายได้ ด้านการลงทุนดา้นต่างๆ 
ในพื้นที่ ด้านการศึกษา การท่องเทีย่ว เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พื้นที่จงัหวัดชายแดนภาคใต ้

     

 7. โครงการสร้างฝันเพื่อสันติสุข การสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม 

     

 8. โครงการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตทุ้กมติิ เช่น ความ
มั่นคง การศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและ
ความร่วมมือ ของทุกภาคสว่นในการแก้ปัญหา ท าให้มีความปลอดภยั ปราศจาก
เงื่อนไขการใช้ความรุนแรง 

     

 

4. ประเด็นหรือเรื่องทีท่่านรับรู้ข้อมูลข่าวสารของจงัหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ)  
 1) การเผยแพร่โครงการอันเนื่องพระราชด าริตามพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ  
 2) ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาให้ยั่งยืน และเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน  
 3) มีการเผยแพร่ความเป็นอยู่ วิถีชีวติ วัฒนธรรมของคนในชุมชนผ่านสื่อต่าง ๆ    
 4) การสง่เสริมธุรกิจการลงทุน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ และเกษตรกร  
 5) การน าเสนอแหล่งท่องเที่ยว ทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงามให้เป็นที่รู้จัก 
 6) การน าเสนอการแก้ไขปญัหา แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่  
 7) การเฝ้าระวัง ติดตาม สบืข่าว แจ้งเตือนล่วงหน้า เพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง  
 8) การตรวจค้น จับกุมผู้กระท าผิดกฎหมาย และน าเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย  
 9) การเยียวยา ฟื้นฟู ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง อย่างเป็นธรรม 
 10) อื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................ 

ส่วนที่ 3 ควำมเชื่อมั่นต่อกำรแก้ไขปัญหำของรัฐบำลและกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
มากที่สุด = 5 คะแนน  มาก=4 คะแนน ปานกลาง=3 คะแนน  น้อย=2 คะแนน  และน้อยที่สุด=1 คะแนน 

1. ท่ำนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรด ำเนินงำนและกำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในประเด็นต่อไปนี้ ระดับใด  

ข้อ ประเด็น 
ระดับความเชื่อมั่น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
 ด้ำนควำมปลอดภัย      
1 การป้องกันการก่อเหตุ (การข่าว/มาตรการ/การเฝ้าระวงั)       
2 การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/ออกตรวจ ลาดตระเวนเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่      

มีต่อหน้า 3/4 



  หน้า 3/4 

ข้อ ประเด็น 
ระดับความเชื่อมั่น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
3 การให้ความร่วมมือของประชาชนในการแจ้งเบาะแสผู้ก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่      
4 การตรวจค้น และจับกุมผู้ก่อเหตุ ได้ทันต่อเหตุการณ์       
5 การจับกุมผู้กระท าผิด เช่น กอ่เหตุความไม่สงบ ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี   

มีความรวดเร็ว  
     

6 การสอบสวนผูก้ระท าผิด และการป้องกันพยาน      
7 ความเชื่อมั่นต่อการดูแลรกัษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่      
 ด้ำนควำมยุติธรรม ควำมเป็นธรรม      
8 การบงัคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้      
9 เจ้าหน้าที่รัฐปฏบิัติต่อผู้กระท าผิด เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน       
10 การด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด โดยเจ้าหน้าที่รฐัปฏิบัติตามกระบวนการ  

ทางกฎหมายดว้ยความเป็นธรรม  
     

11 เจ้าหน้าที่รัฐปฏบิัติหน้าที่ดว้ยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ       
12 ท่านเชื่อมั่นต่อกระบวนการยตุธิรรมและความเป็นธรรมของเจา้หน้าที่รัฐ        
 ด้ำนคุณภำพชีวิต       

13 การส่งเสริมการศึกษาแบบสามัญควบคู่กับการสอนตามศาสนา      
14 การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สร้างอาชีพ รายไดใ้ห้กับชุมชน       
15 การดูแลด้านสาธารณสุข การเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาด และโรคอื่นๆ        
16 การพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา ถนน ขนส่ง สาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้

เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของประชาชน  
     

17 การเยียวยา และฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับความเสียหาย เดือดร้อนจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในพื้นที่อย่างทัว่ถึง 

     

 ด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจน ำไปสู่กำรแก้ไขปญัหำ      
18 การเผยแพร่ชี้แจงให้ข้อมูล นโยบาย ปัญหา สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา

ในพื้นที่ ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ออนไลน์ เป็นต้น  
     

19 การเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว วถิีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่
ให้คนนอกพื้นทีไ่ด้รับรู้  

     

20 การจดัการข้อมลูข่าวกรองเชิงรุก การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ด้านการข่าว  

     

21 การเปดิโอกาสให้มีการเจรจา สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน ชุมชน 
ภาคีต่าง ๆ และภาครัฐ 

     

22 การด าเนินโครงการสันติสุข การพัฒนาพื้นที่ และการบูรณาการและเชื่อมโยง
ข้อมูล การท างานระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 

     

 

2. ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ในประเด็นต่อไปนี้ อยู่ในระดับใด 

ข้อ ประเด็น 
ความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 มีสถานที่ท่องเทีย่วและวัฒนธรรมที่สวยและน่าสนใจ      
2 ท่านสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว       
3 ท่านเห็นว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหมือนจังหวัดอื่นๆ       
4 ท่านคิดว่าประชาชนในพื้นที่ได้รบัความเป็นธรรมจากการบังคับใช้

กฎหมายของเจา้หน้าที่รัฐ 
     



  หน้า 4/4 

ข้อ ประเด็น 
ความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 ท่านเชื่อว่าประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข      
6 ท่านคิดว่าปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ลดลงอยา่งต่อเนือ่ง      
7 ท่านเชื่อว่าข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะท าให้  

ลดความหวาดกลัวของคนนอกพื้นที่ได้ 
     

 

3. ควำมเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบตัิหน้ำทีข่อง เจ้ำหน้ำที่ในพืน้ที่จังหวัดชำยแดนภำคใต ้(ด้านการปกครอง การมีส่วนร่วมและ 
    การดูแลความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต) 

 เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 เจ้าหน้าที่ทหาร      
2 เจ้าหน้าที่ต ารวจ      
3 ข้าราชการปกครองท้องถิ่น เชน่ อบจ. เทศบาล อบต.      
4 ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต้      
5 ผู้น าชุมชน เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บา้น กรรมการชุมชน       
6 เจ้าหน้าที่/เครือข่ายศูนย์ด ารงธรรม เครือข่ายยตุิธรรมชุมชน      
7 อาสารักษาดินแดน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อส.จชต.)      
8 องค์กรอื่นๆ เช่น หอการค้า สมาคม ภาคเอกชนที่เกีย่วขอ้ง      
9 สื่อมวลชน       

 

4. ชอ่งทำงที่ต้องกำรให้น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรสำรสนเทศเกี่ยวกับจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
ข้อ ช่องทาง มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 โทรทัศน์   ระบุ ช่อง 3  ชอ่ง 5 ช่อง 7 ช่อง 9   ชอ่ง 8  

ONE31 MCOT Workpoint  ไทยรัฐทีวี  PPTV  
 อื่นๆ............. 

     

2 หนังสือพิมพ์     ทั่วไป    ออนไลน์        
3 วิทยุ   ระบุคลื่น ………………………….      
4 เฟซบุ๊ก  ระบุเพจ .....................................      
5 เฟซบุ๊ก กอ.รมน. ISOC News        
6 เว็บไซต์ ของ ศปป.5 https://www.isoc5.net      
7 ไลน์ / LINE TODAY      
8 ทวิตเตอร์       
9 ยูทูป      
10 เว็บไซต์   หน่วยงานราชการ/รัฐ        ข่าวทั่วไป      
11 สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ เช่น วารสาร นิตยสาร ภาพอินโฟกราฟฟิก       

 
5. รูปแบบที่ต้องกำรให้น ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรสำรสนเทศเกี่ยวกับจงัหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 รายงานสรุปข่าว  การวเิคราะห์  สารคดีสั้น เรื่องสั้น/หนงัสั้น คลิปส้ัน 
 สนทนา/อบรมออนไลน ์ ภาพอินโฟกราฟฟิค อื่นๆ (ระบุ) ........................ 
6. ขอ้เสนอแนะ ต่อกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรของพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้   

1) ............................................................................................... 
2) ...............................................................................................  
3) ...............................................................................................  

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม : สวนดุสิตโพล  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
295  ถ.ราชสีมา ดุสิต  กทม. 10300 . โทร. 0-2244-5277, 5275  โทรสาร. 0-2244-5600-1 Email :  pobruk_yam@dusit.ac.th  
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