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ปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 ไปสูการปฏิบัติ
ของเจาหนาที่ทหารพรานใน 3 จังหวัดชายแดนใต
FACTORS INFLUENCING SUCCESSFUL IMPLEMENTATION
OF SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATION
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IN THREE SOUTHERN PROVINCES
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายดาน
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 ไปสูการปฏิบัติ ของเจาหนาที่
ทหารพรานในสามจังหวัดชายแดนใต ผลการวิจัยพบวา 1) เจาหนาที่ทหารพรานสวนใหญมีระดับ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติโดยรวมและรายดานทุกดานนั้นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก โดยมี ดา นประสิทธิผ ลที่มี คา เฉลี่ ยสูงที่สุด รองลงมาคือดา นความยั่งยื นและการขยายต อ
นโยบาย และดานประสิทธิภาพ ตามลําดับ 2) ปจจัยภายในองคกร 4 ปจจัย ไดแก ดานทัศนคติ
ของผูป ฏิบั ติต อ นโยบาย ดา นความยากงา ยของกระบวนการในการปฏิ บั ติ ด า นความเข า ใจ
ในนโยบายและแผน และดานความสามารถของผูบังคับบัญ ชาหนวยงาน ตามลําดับ มีอิทธิพล
ทางบวกกับความสําเร็จของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) มีปจจัยภายนอกองคกร 3 ปจจัย ไดแก ดานความชัดเจนของนโยบายและแผน ดานความเขมขน
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การตรวจสอบและดานความสัมพันธกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของมีอิทธิพลทางบวกกับความสําเร็จ
ของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คําสําคัญ : นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
3 จังหวัดชายแดนภาคใต
Abstract

This research aimed to explore the factors that influenced the successful
deployment of southern border provinces administration and development policy
2017 – 2019 by rangers in three southern border provinces. It was found that 1)
most rangers showed high level of successful deployment in both overall and
each-specific aspects. Among all the aspects, effectiveness was found to be the
highest-rated aspect, followed by sustainability as well as policy expansion, and
efficiency, respectively. 2) Four internal factors significantly (p<0.05) affected the
policy deployment. These included the attitude of policy makers, the difficulties of
the implementation processes, the understanding of policies and planning, and
leadership skills. 3) Three external factors significantly (p<0.05) affected the policy
deployment. These included the clarity of policies and planning, auditing, and
relationships with other organizations.
Keywords: Southern border provinces administration and development policy,
Policy implementation, Three southern border provinces
บทนํา

การกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต นั้นเกิดขึ้นมาเปนเวลานาน และมีความ
พยายามจากหลายรัฐบาล และผูมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวนในการหาแนวทางการแกไขปญหา
ดังกลาว ตั้งแต พ.ศ. 2475 มาจนถึง พ.ศ. 2546 โดยภายหลังจาก พ.ศ. 2546 การบริหารราชการ
ในพื้ นที่ช ายแดนใตไ ดมีก ารปรับปรุง เปลี่ย นนโยบายหลายครั้งทั้ งการยุ บ เลิ กกลไกการบริ หาร
ราชการพิเศษในพื้นที่ เนื่องจากเกิดสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องและไดทวีความรุนแรงมาก นับตั้งแตในชวง พ.ศ. 2547 เปนตนมา โดยที่ผานมามี
เหตุการณห ลายเหตุการณ ที่ยังอยูในความทรงจําของประชาชน เชน เหตุการณมัสยิดกรือเซะ
เหตุการณการชุมนุมประทวงที่ตากใบ เหตุการณฆาครูจูหลิน เปนตน โดยการกระทํา ดังกลาว
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มีวัตถุประสงคคือ การแยงชิงประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ใหมาอยูกับฝายขบวนการ
ก อ ความไมส งบ บั่ น ทอนความเชื่ อ มั่ นของเจ า หนา ที่ แ ละอํา นาจรัฐ สรา งความหวาดกลั วต อ
ประชาชนชาวไทยพุทธใหออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้ฝายขบวนการมีเปาหมายสุดทา ย (end) คือการ
แบ งแยกดินแดน โดยตั้ง แต ป 2547-2559 มีเหตุการณก ารก อความไม ส งบในพื้น ที่รวมกัน ถึง
15,621 ครั้ง มีผูเสียชีวิตจากเหตุการณความไมสงบ 6,544 ราย มีผูบาดเจ็บ 12,963 ราย สรุปไดวา
ในรอบ 13 ป ระหวางป พ.ศ. 2547-2559 มีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บรวม 19,507 ราย (Southern
Border Province Administrative Centre, 2017) ซึ่งจะเห็นไดจากจํานวนการกอเหตุฯ ที่ลดลง
นั้นสวนหนึ่งมาจากการทํางานหนักของเจาหนาที่เกี่ยวของ
จากขอมูลดังกลาวแสดงถึงความยืดเยื้อของเหตุการณความไมสงบมานานกวา 15 ป
โดยความไมสงบที่เกิดขึ้ นดังกลาวมีสาเหตุหลายดานทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ ประวัติ ศาสตร
ชาติพั น ธุแ ละอั ต ลัก ษณ ข องประชาชนในระดั บพื้ น ที่จ นกระทั่ งนํา ไปสู ป ญ หาความขัดแยงทาง
การเมืองระดับทองถิ่น ระดับชาติและเชื่อมโยงไปสูปญหาระหวางประเทศ (Bunnam et al., 2017)
โดยที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใหความสําคัญเปนพิเศษ กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เนื่ องจาก
สภาพทางภูมิศ าสตรที่ห างไกลจากศูนยกลางการบริห ารราชการสวนกลาง และมี พื้ นที่ ติด กั บ
ประเทศเพื่อนบานที่มีวัฒนธรรมคลายคลึงกัน ทั้งดานสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณเฉพาะ
ภาพลักษณของพื้นที่ที่มีความไมสงบ สภาพปญหาที่มีความละเอียดออน ซับซอน ทั้งในดานสังคม
จิตวิ ทยา เศรษฐกิจ การเมื อง การปกครอง โดยเฉพาะความไมเ ข า ใจกั น และหวาดระแวงใน
ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ของรัฐ กับประชาชน (Southern Border Province Administrative
Centre, 2013)
จากขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวานโยบายของภาครัฐที่ผานในการลดความรุนแรงยังไม
ประสบความสําเร็จ ทั้งที่ใชงบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ ไปอยา งมหาศาล แตไ ม สามารถ
กอใหเกิดความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน ไมสามารถสรางความมั่นคงและการจัดการกับเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตที่เกิดขึ้นถึงในปจจุบัน จากขอมูลของสํานักนโยบายและ
แผน ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต พบวา ระหวางป พ.ศ. 2547-2560 รัฐบาลไทย
อนุมัติงบประมาณแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตไปถึง 277,645.9 ลานบาท
โดยเปนงบประมาณชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ “เจ็บ-ตายทุพพลภาพ-ทรัพยสินเสียหาย” เพียง 3,062.7 ลานบาท หรือคิดเปนแค 1.1% ของงบประมาณ
เกือบ 15 ป (Southern Border Province Administrative Centre, 2017)
ทั้งนี้การดําเนินการเพื่อการจัดการตามสรางความมั่นคงใน 3 จั งหวัดชายแดนภาคใต
เปนความพยายามของภาครัฐในการแกปญหาดังกลาวไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ทั้งในรูปแบบ
การจัดระบบการบริหารเฉพาะระดับพื้นที่ การใชนโยบายประนีประนอมกับกลุมผูกอการรายระดับ
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แกนนํา ภาครัฐไดยึดหลักปฏิบัติการแกไขปญหาจากยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง พัฒนา
(Bunnam et al. 2017) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560- 2562
จัดทําขึ้น ตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2553 มาตรา 4
ที่กําหนดใหสภาความมั่นคงแหงชาติ จัดทํานโยบายดังกลาวเสนอสภาความมั่นคงแหงชาติ และ
คณะรัฐมนตรี พิจารณา ใหความเห็นชอบ และใหคณะรัฐมนตรีนาเสนอรัฐสภาเพื่อทราบตามลําดับ
โดยกําหนดใหมีเนื้อหาของนโยบายครอบคลุมอยา งนอยในดานการพัฒนาและดานความมั่นคง
รวมทั้งใหนําความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนมาประกอบการจัดทํานโยบายใหตรงกับความ
ตองการ และสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชน ศาสนา วัฒนธรรม อั ตลักษณ ชาติพันธุ และ
ประวัติศาสตรทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้ง แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ โดยมี
วิสัยทัศน "สังคมจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขความรุนแรง วิถีชีวิตของ
ทุกคนไดรับ การปกปอง พั ฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม และมีสวนรวมในกระบวนการ
เสริ มสร า งสันติสุข อยา งยั่งยืน " โดยมีเ ปา หมายหลัก คือ เพื่อ ให จัง หวัด ชายแดนภาคใตมี ความ
ปลอดภัย สงบสันติ มีความไวเนื้อเชื่อใจตอกัน ปราศจากเงื่อนไข ที่เอื้อตอการใชความรุนแรงจาก
ทุกฝาย และสรางความเชื่อมั่นและหลักประกันความตอเนื่องของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งกําหนดเปนวาระแหงชาติ และเตรียมความพรอมในการเขามามีสวนรวม
ของทุกฝายที่เกี่ยวขอ ง ภายใตสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการแสวงหาทางออกจากความขัดแย ง
ซึ่งเพื่อใหทราบวานโยบายดังกลาวนั้นสามารถนําไปใชในทางปฏิบัติไดมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
ไดดีมากนอยเพียงใด ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะประเมินผลความสําเร็จของการนํานโยบายการ
บริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 ไปสูการปฏิบัติ ของเจาหนาที่
ทหารพรานใน 3 จังหวัดชายแดนใต เพื่อนําเสนอตอการนําไปวางแผนยุทธศาสตรในอนาคต
ความสํา เร็ จ ของนโยบายที่เ กิด ขึ้น มิใชม าจากการกํา หนดนโยบายที่ดี เ พีย งเทา นั้ น
การนํานโยบายไปปฏิบัติก็ถือเปนสวนที่มีความสําคัญตอความสําเร็จของนโยบาย แมการกําหนด
นโยบายจะมีความชัดเจน และเปนไปไดมากเพียงใด แตหากกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติไมมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยอมทําใหนโยบายนั้นยากที่จะสําเร็จ การนํานโยบายสูการปฏิบัติเปน
ขั้นตอนที่มีความสําคัญมากในการที่จะทําใหนโยบายประสบผลสําเร็จ (Ludpa, 2017) โดยเกณฑ
มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลนโยบายที่ไดรับความนิยม 3 ประการไดแก เกณฑ 1) เกณฑ
ประสิทธิภาพ (efficiency) เปนการเปรียบเทียบผลผลิตที่ไดกับทรัพยากรที่ใชไปในการดําเนินงาน
โดยมีตัวชี้วัด เชน สัดสวนของผลผลิตตอคาใชจาย ผลิตภาพตอ หนวยเวลา ผลิตภาพตอกําลังคน
ระยะเวลาในการใหบริการ 2) เกณฑประสิทธิผล (effectiveness) เปนการพิจารณาระดับการ
บรรลุ วัตถุประสงคเฉพาะดาน ดูจากผลลัพธของการดําเนินงาน มีตัวชี้ วัดเชน ระดับการบรรลุ
เปาหมาย ระดับการบรรลุตามเกณฑมาตรฐาน ระดับการมีสวนรวม ระดับความพึงพอใจและระดับ
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ความเสี่ยงของโครงการ และ 3) เกณฑความยั่งยืน (sustainability) เปน เกณฑพิจารณาระดับ
ความตอเนื่องของกิจกรรม วาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอก
โครงการ ประกอบดวยตัวชี้วัดสําคัญ ไดแก ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ สมรรถนะด านสถาบัน และ
ความเปนไปไดในการขยายผล (Chandarasorn, 2012)
มีนักวิชาการตางไดใหปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะทําใหการนํานโยบายไปสูความสําเร็จ
หรือประสบกับความลมเหลว สามารถสรุปไดดังนี้ (Chandarasorn, 2008; Yavaprabhas, 2005)
1. ปจจัยภายในของหนวยงานที่นําเอานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก สมรรถนะขององคการ
หรือหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ภาวะผูนําและความรวมมือ ประสิทธิภาพในการวางแผนและ
การควบคุม ลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ อาทิ โครงสรางและลําดับชั้นการบังคับ
บัญชา ความสามารถของผูนํา ความสัมพันธกับหนวยงานที่กําหนดนโยบาย ฯลฯ ทัศนคติของผูที่นํา
นโยบายไปปฏิบัติ ทัศนคติที่มีตอวัตถุประสงคของนโยบาย กลไกภายในหนวยงาน และความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
2. ปจจัยภายนอกของหนวยงานที่นําเอานโยบายไปปฏิบัติ ไดแก การเมืองและการบริหาร
สภาพแวดลอมภายนอก ลักษณะของนโยบาย วัตถุประสงคของนโยบายที่มีความชัดเจน ความสอดคลอง
ตองกัน ความยากงายในการรับรู ความเปนไปไดทางการเมืองและเทคโนโลยี
โดยที่ผานมาไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการนํานโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตไ ปปฏิบัติบางพอสมควร แตจากการทบทวนวรรณกรรมของผูวิจัยยังไมปรากฏ
เกี่ยวกับปจจัยภายใน และภายนอกที่ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวของไดครบถวนนัก ประกอบกั บ
นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 เปนนโยบายใหมที่ได
นํามาใชทําใหยังไมมีผูวิจัยในบริบทดังกลาวนัก จึงทําใหผูวจิ ัยสนใจทําการศึกษาในประเด็นดังกลาว
จากปญหาที่กลาวมาขางตนผูวิจัยไดมีความตระหนักถึงความสําคัญของปญหาความมั่นคง
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย จึงไดสนใจทําการศึกษาวิจัยเรื่องการประเมินผล
ความสํ าเร็จของการนํานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 25602562 ไปสูการปฏิบัติ ของเจาหนาที่ทหารพรานใน 3 จังหวัดชายแดนใต โดยมีวัตถุประสงคหลัก
2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาความสําเร็จ ของการนํานโยบายการบริหารและการพั ฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 ไปสูการปฏิบัติ ของเจาหนาที่ทหารพรานใน 3 จังหวัดชายแดน
ใต และ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยภายในและภายนอกองคกรที่มีตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายการบริห ารและการพัฒ นาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 ไปสูก ารปฏิ บั ติ
ของเจาหนาทีท่ หารพรานใน 3 จังหวัดชายแดนใต โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้

145

Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci. 21(1): 141-155, 2020
Internal factors
1) Understanding of policies
2) Commander ablity
3) Personnel potential
4) The attitude of policy makers
5) Understanding of policies
6) The difficulty of the process of
implementation

Successful implementation of
southern border provinces
administration and development
policy 2017 – 2019 by rangers in three
southern provinces
1. Effectiveness
2. Efficiency
3. Sustainability and policy expansion

External factors
1. Clarity of policies
2. Supporting from Commander
3. Supporting from community and social
4. Relations with other organization
5. Concentration checking

Figure 1 Conceptual framework
วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิ จั ยนี้ ใช วิ ธี การวิ จั ยแบบเชิ งปริ มาณ (quantitative research) โดยใช วิ ธี ศึกษา
โดยการสํารวจ (survey research method) ดวยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม (questionnaire)
ที่ไดศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยขอมูล
จากอินเตอรเน็ต โดยมีวิธีการดําเนินงานวิจัยดังนี้
1. กลุมเปาหมายของการวิจัย
กลุมเปาหมายของการวิจัย ไดแก เจาหนาที่ทหารพรานที่ปฏิบัติงานงานอยูใน 3
จังหวัดชายแดนใต ซึ่งมีปญหาความไมสงบในพื้นที่ไดแก จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี และ จังหวัด
นราธิวาส จํานวน 10,890 นาย (ISOC, Region 4, 2017) โดยการคํานวณหากลุมตัวอยางทําโดย
เปดตารางสําเร็จของ ยามาเน (Yamane, 1973) โดยกําหนดการยอมรับคาความคลาดเคลื่อน 5%
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 371 ตัวอยาง โดยสุมตัวอยางตามสัดสวน
เจาหนาที่ทหารพรานของแตละจังหวัด โดยมีสัดสวนของกลุมตัวอยาง ไดแก 1) จังหวัดยะลา 101
ตัวอยาง 2) จังหวัดปตตานี 101 ตัวอยาง และ 3) จังหวัดนราธิวาส 169 ตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (questionnaire) ที่ประยุกตใช
ตามงานวิจัยของ Chingthongkum (2015) และ Sridam (2010) หลังจากการางแบบสอบถามแลวนั้น
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ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามมาทดสอบความเที่ยงตรงในเนื้อหา (content validity) จากผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทาน เมื่ อดํ าเนินแก ไขตามคําแนะนําแล ว ไดนําไปทดสอบความเชื่อมั่ นของเครื่องมื อ
(Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) ของครอนบัค
พบวาไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .954 จึงถือวาแบบสอบถามฉบับนี้ยอมรับได โดยแบงเนื้อหา
ของคําถามออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถาม
แบบปลายปด (closed end question) เปนแบบกําหนดใหตอบ (check list)
สวนที่ 2 ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยภายในองคกรที่มีผลตอการปฏิบัติตามนโยบาย
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑคะแนนดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง นอย ระดับ 1 หมายถึง นอยที่สุด
สวนที่ 3 ขอคําถามเกี่ยวกับปจจัยภายนอกองคกรที่มีผลตอการปฏิบัติตามนโยบาย
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑคะแนนดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มาก ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง นอย ระดับ 1 หมายถึง นอยที่สุด
สวนที่ 4 ขอคําถามเกี่ยวกับคําถามเกี่ยวกับความสําเร็จของปฏิบัติตามนโยบายการ
บริห ารและการพั ฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 ไปสูการปฏิ บัติ มีลักษณะเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑคะแนนดั งนี้ ระดั บ 5
หมายถึ ง มี ความสําเร็จในระดับมากที่สุด ระดับ 4 หมายถึง มีความสําเร็ จในระดั บมาก ระดับ 3
หมายถึง มีความสําเร็จในระดับปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง มีความสําเร็จในระดั บนอย ระดับ 1
หมายถึง มีความสําเร็จในระดับนอยที่สุด
3. สถิตทิ ี่ใชวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิเคราะหสถิติ ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่รวบรวมได จากแบบสอบถามจะถู กนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติ คาความถี่ (frequency)
รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
ในการทดสอบสมมติฐานใช การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง (multiple linear regression
analysis) ดวยคาสัมประสิทธิ์การทํานาย (Coefficient of Determination: R2) โดยใชวิธีการ
Enter โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ผลการวิจัย

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล พบวา เจาหนาที่ทหารพรานที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ
เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 95.69 มีอายุระหวา ง 26-35 ป คิดเปนรอยละ 41.51 สวนใหญ มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 41.78 มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี
คิดเปนรอยละ 84.91 มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวนต่ํากวา 3
ป คิดเปนรอยละ 44.20 และสวนใหญมีพื้นที่ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดนราธิวาส คิดเปนรอยละ 45.56
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสํ า เร็ จ ของการนํา นโยบายการบริ ห ารและการพัฒ นาจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต พ.ศ. 2560-2562 ไปสูการปฏิบัติ ของเจาหนาที่ทหารพรานใน 3 จังหวัดชายแดน
ใต พบวา เจาหนาที่ทหารพรานสวนใหญมีระดับความสําเร็จของการนํานโยบายไปสู การปฏิบัติ
โดยรวมนั้นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูในระดับมากทั้ง 3 ปจจัย
โดยสามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังนี้ดานประสิทธิผล (การบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค)
รองลงมาคือ ด า นความยั่ง ยืน และการขยายต อ นโยบาย และดา นประสิทธิภ าพ (ความคุม คา )
ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Levels of success in policy implementation (n = 370)
Factor
1. Effectiveness
2. Efficiency
3. Sustainability and policy expansion
Average

Mean
3.81
3.76
3.79
3.79

S.D.
0.80
0.81
0.84
0.77

Level
High
High
High
High

Rank
1
3
2
-

3. จากการทดสอบสมมติฐานพบวา มีปจจัยภายในองคกร 4 ตัวแปรจาก 6 ตัวแปร
ที่มีอิทธิพลทางบวกกับความสําเร็จของการนํานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต พ.ศ. 2560 – 2562 ไปสูการปฏิบัติ ของเจาหนาที่ทหารพรานใน 3 จังหวัดชายแดนใต โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเปน .880 และสามารถรวมกันพยากรณตัวแปรตามไดรอยละ
77.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ
เทากับ ± .359 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยสามารถเรียงลําดับความมีอิทธิพลจากมากไป
นอยไดดังนี้ 1) ดานทัศนคติของผูปฏิบัติตอนโยบาย 2) ดานความยากงายของกระบวนการในการ
ปฏิบัติ 3) ดานความเขาใจในนโยบายและแผน และ 4) ดานความสามารถของผูบังคับบั ญชา
หนวยงาน ตามลําดับ ดังตารางที่ 2 (Table 2)
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Table 2 The result multiple regression analysis for forecast internal factors influencing
policy implementation
Model

Unstandardized Standardized
coefficients
coefficients
t
B
Std. Error
Beta
.329
.110
2.987
.181
.047
.186
3.846
.099
.037
.106
2.655
.026
.046
.026
.560
.369
.049
.422
7.472
.037
.052
.039
.710

(Constant)
1. Understanding of policies
2. Commander ablity
3. Personnel potential
4.The attitude of policy makers
5. Sufficiency of administrative
resources
6. The difficulty of the process of
.193
.061
.187
3.168
implementation
R = .880, R2 = .775, Adjusted R Square = .771, Durbin-Watson = 2.115
F = 208.662 Sig. = .000*

Sig.
.003*
.000*
.008*
.576
.000*
.478
.002*

Remark * With statistical significance at the level of 0.05

นอกจากนั้นยังมีปจจัยภายนอกองคกร 3 ปจจัย ตัวแปรจาก 6 ตัวแปร ที่มีอิทธิพล
ทางบวกกับความสํา เร็จ ของการนํานโยบายการบริห ารและการพัฒนาจั งหวัด ชายแดนภาคใต
พ.ศ. 2560-2562 ไปสูการปฏิบัติ ของเจาหนาที่ทหารพรานใน 3 จังหวัดชายแดนใต โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเปน .929 และสามารถรวมกันพยากรณตัวแปรตามไดรอยละ .862
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณเทากับ
± .860 โดยสามารถเรียงลําดับความมีอิทธิพลจากมากไปนอยไดดังนี้ 1) ดานความชัดเจนของ
นโยบายและแผน 2) ดานความเขมขนการตรวจสอบ และ 3) ดานความสัมพันธกับหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ ตามลําดับ ดังตารางที่ 3 (Table 3)
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Table 3 The result multiple regression analysis for forecast external factors influencing
policy implementation
Model

Unstandardized Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
.053
.082
.452
.034
.492
.045
.044
.048
.060
.038
.063

t

Sig.

(Constant)
.647
.518
1. Clarity of policies
13.399
.000*
2. Supporting from Commander
1.026
.305
3. Supporting from community and
1.565
.119
social
4. Relations with other
.145
.039
.149
3.694
.000*
organization
5. Concentration checking
.278
.041
.273
6.764
.000*
R = .929, R2 = .862, Adjusted R Square = .860, Durbin-Watson = 1.800 F = 457.436
Sig. = .000*

Remark *With statistical significance at the level of 0.05

อภิปรายผล
ความสําเร็จของการนํานโยบายฯ ไปสูการปฏิบัติ ของเจาหนาที่ทหารพรานใน 3 จังหวั ด
ชายแดนใต ไปสูการปฏิบัติโ ดยรวม และรายดานทุกดาน นั้นมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ซึ่งผูวิจั ย
มองวาสาเหตุที่ทําใหการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตนั้น
อยูในระดับที่ดีสวนหนึ่งเปนเพราะวา นโยบายดังกลาวไดรับ การสงเสริม และสนับ สนุน จากทุก
รัฐบาลตั้งแต พ.ศ. 2502 จนกระทั่งในสมัยรัฐบาล พล.อ. เปรม ติณสูลานนท มีการกําหนดนโยบาย
ความมั่นคงแหงชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2521 ซึ่งเปนนโยบายความมั่นคงเกี่ยวกับ
จังหวัดชายแดนภาคใตฉบับแรกที่มีความครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต จนซึ่งใชไดมาจนกระทั่งป พ.ศ. 2546 ก็ไดมีการจัดตั้งศูน ยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และมีนโยบายในการสรางสันติสุขเรื่ อยมา ได การสนับสนุน
ทางดานทรัพยากรตาง ๆ เปนอยางมาก ทั้งงบประมาณ อาวุธ กระบวนการทํางานที่มีเอกภาพ
ซึ่งปจจัยเหลานี้เปนผลใหการปฏิบัติตามนโยบายไปสูการปฏิบัตินั้นมีประสิทธิภาพดี เนื่องจากไดรับ
การปฏิบัติมาอยางยาวนานถายทอดกระบวนการทํางานมาเปนตนแบบของผูปฏิบัติงานรุ นใหม
ซึ่งผลการศึกษาดังกลาวก็มีความสอดคลองกับกับผลการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาซึ่งมีบริบ ท
ที่ค ลา ยคลึ งกั น ในงานวิจัย ของ Chingthongkum (2015) นั้นพบวาป จจั ยเชิ งกระบวนการใน
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การปฏิบัติตามนโยบายการจัดตั้งศูนยป รองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิ รูปไปปฏิบัติ ของจั งหวัด
นครปฐม อยูในระดับมาก เชนเดียวกับงานวิจัยของ Sridam (2010) ที่พบวา ระดับความสําเร็จ
ของนโยบายเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ของผูนํานโยบายไปปฏิบัติในจังหวัด
ปตตานี อยูในระดับสูง เมื่อแยกเปนรายดาน โดยเรียงลําดับสูงสุดไปนอยสุดจะได ดังนี้ ดานเงื่อนไข
ที่กอใหเกิดเหตุการณความไมสงบ ดานการมีสวนรวมใน การแกไขปญหาของประชาชน และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
จากการทดสอบสมมติฐานที่พ บวา มี ปจ จั ยภายในองคก ร 4 ป จจั ย ที่ มี อิ ทธิ พลกั บ
ความสําเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.
2560 – 2562 ไปสูการปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถอภิปรายผลแตละ
ตัวแปรไดดังนี้
ดานทัศนคติของผูปฏิบัติตอนโยบาย พบวา มีอิทธิพลกับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
นโยบายไปสูการปฏิบัติ มีความสอดคลองกับแนวคิดของ Yavaprabhas (2005) ที่กลาววา ทัศนคติ
ของผู ป ฏิ บั ติ ต อ นโยบายเป น ป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ ความสํ า เร็ จ ของการนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ
นอกจากนั้นยังมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Muangpan (2016) ที่พบวา ปจจัยดานบุคลากร
ผูรับผิดชอบมีเจตคติที่ดีตอนโยบายนั้นมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการปฏิบัติตามนโยบายคนไทย
ไรพุงไปสูการปฏิบัติของผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ดานความยากงายของกระบวนการในการปฏิบัติ พบวามีอิทธิพลกับความสําเร็จของ
การปฏิ บั ติ ต ามนโยบายไปสู ก ารปฏิ บั ติ โดยผลการศึ ก ษามี ค วามสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ
Muangpan (2016) ที่พบวาความยากงายของกระบวนการทํางานนั้นมีอิทธิพลตอความสําเร็จใน
การปฏิบัติตามนโยบายคนไทยไรพุงไปสูการปฏิบัติของผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในอําเภอควน
โดน จังหวัดสตูล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดานความเขาใจในนโยบายและแผน พบวามีอิทธิพลกับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
นโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยผลการศึกษามีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Muangpan (2016)
ที่พบวา การมีความเขาใจบริบทพื้นที่สามารถปรับกระบวนการทํางานใหสอดคลองบริบทสังคมและ
วัฒนธรรม นั้นมี อิทธิพลต อความสําเร็จ ในการปฏิบัติ ตามนโยบายคนไทยไร พุ งไปสู การปฏิบั ติ
ของผูนํานโยบายไปสูการปฏิบัติในอําเภอควนโดน จังหวัดสตูล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดานความสามารถของผูบังคับบัญชา พบวามีอิทธิพลกับความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
นโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Yavaprabhas (2005) ที่กลาววา
ความสามารถของผูนํา ภาวะผูนําและความรวมมือ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ
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ดานศักยภาพของบุคลากร และดานความเพียงพอของทรัพยากรทางการจัดการ พบวา
ไมมีอิทธิพลกับความสําเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยไมสอดคลองกับแนวคิด
ของ Chandarasorn (2008) ที่กลาววา สมรรถนะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัตินั้นเปน
ปจจัยที่มีผลกับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ และมีความไมสอดคลองกับงานวิจัยของ
Thitaree (2015) ที่พบวา ปจจัยดานความเพียงพอของทรัพยากร และดานสมรรถนะของบุคลากร
ขององคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติ มีอิทธิพลทางออมในเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติตาม
นโยบายดานสวัสดิการสังคมไปปฏิบัติของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และจากการทดสอบสมมติฐานที่พบวา มีปจจัยภายนอกองคกร 3 ปจจัยมีอิทธิพลกับ
ความสําเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ.
2560-2562 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถอภิปรายผลแตละตัวแปรไดดังนี้
ดานความชัดเจนของนโยบายและแผน พบวา มีอิทธิพลกับความสําเร็จของการปฏิบัติ
ตามนโยบายไปสูการปฏิบัติ มีความสอดคลองกับแนวคิดของ Yavaprabhas (2005) ที่กลาววา
วัตถุประสงคของนโยบายที่มีความชัดเจน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ นอกจากนั้นยังมีความสอดคลองกั บงานวิจั ยของ Chingthongkum (2015) ที่พบวา
ปจจัยเชิงกระบวนการในการปฏิบัติตามนโยบายการจัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูป
ไปปฏิบัติ ดานวัตถุประสงคและมาตรฐานนโยบาย มีความสัมพันธทางบวกกับผลสําเร็จของการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูปไปปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ Jarong (2019) และ Muangpan (2016)
ที่พบวา ปจจัยดา นนโยบายที่สามารถวัดผลได และความชัดเจนของนโยบาย นั้น มีอิ ทธิพ ลต อ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ดานความสัมพันธกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ พบวา มีอิทธิพลกับความสําเร็จของการ
ปฏิบัติตามนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Yavaprabhas (2005)
ที่กลาววา ความสัมพันธระหวางหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ
ดานการสนับสนุนจากผูบังคับบัญชาสวนกลาง และดานการตอบรับและสนับสนุนของ
ชุมชน/สังคม พบวา ไมมีอิทธิพลกับความสําเร็จของการปฏิบัติตามนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดยมี
ความสอดคลองกับแนวคิดของ Yavaprabhas (2005) ที่กลาววา ความเปนไปไดทางการเมือง และ
การตอตานจากสังคม นั้นเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ Thitaree (2015) ที่พบวา ดานการสนับสนุนจากทางการเมืองและประชาชน
มีอิทธิพลทางตรงและทางออมในเชิงบวกตอความสําเร็จในการปฏิบัติตามนโยบายดานสวัสดิการ
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สังคมของเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธไปปฏิบัติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งความไม
สอดคลองดังกลาวอาจเปนเพราะวาการทํางานของเจาหนาที่ทหารในพื้นที่นั้นมักขึ้นกับผูบังคับบัญชา
ภายในหน ว ยงานมากกวา จากหน ว ยงานสว นกลาง รวมถึ ง อิ ท ธิ พลจากชุ ม ชนนั้ น ไม ค อ ยได มี
ความสัมพันธกับเจาหนาที่ทหารมากนัก
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษานั้นสามารถสรุปไดวาความสําเร็จของการนํานโยบายฯ ไปสูการปฏิบัติ
ของเจาหนาที่ทหารพรานใน 3 จังหวัดชายแดนใต ไปสูการปฏิบัติโดยรวม และรายดานทุกดาน นั้น
มีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก โดยความสําเร็จของการนํานโยบายไปสูการนํานโยบายนั้ นมี อิทธิพล
โดยตรงมาจากปจจัยภายในและภายนอกทั้งสิ้น 7 ตัวแปร สามารถสรุปเปนโมเดลไดดังภาพที่ 2
(Figure 2)
Internal factors
1) The attitude of policy makers
2) The difficulty of the process of
implementation
3) Understanding of policies
4) Commander ablity

Successful implementation
of southern border
provinces administration
and development policy
2017 – 2019 by rangers in
three southern provinces

External factors
1. Clarity of policies
2. Concentration checking
3. Relations with other organization

Figure 2 Factors influencing policy implementation
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากขอคนพบที่ไดจากการศึกษา ผูวิจัยเห็นวาควรมีขอเสนอแนะที่เปนนัยยะในเชิงนโยบายที่
สําคัญตอหนวยงานที่เกี่ยวของดังนี้
1. ดานประสิทธิผล (การบรรลุเปาหมายตามวัต ถุประสงค) ผูวิ จัยมี ขอ เสนอต อ การ
กําหนดนโยบายวาควรมีการมุงเนนโครงการ การดําเนินงานเพื่อปองกันการเกิดเหตุการณความไม
สงบในพื้นที่ ดวยการประสานความรวมมือจากหนวยงานดานการปกครองในพื้นที่ ใหชุมชนและ
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สังคมเขามามีสวนรวมในการสอดสองความเคลื่อนไหวของผูกอการรายรวมกับเจาหนาที่ทหาร
เพื่อสรางความปลอดภัย สงบสันติ
2. ดานประสิทธิภาพ (ความคุมคา) ผูวิจัยมีขอเสนอตอการกําหนดนโยบายวาควรมีการ
มุงเนนการทํางานใหเปนไปตามเปาประสงคของแผนของนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต อยางเครงครัดเพื่อลดความผิดพลาดที่จะนําไปสูความลมเหลวของแผน รวมถึงการ
ควบคุมงบประมาณใหเปนไปตามแผนงบประมาณที่วางไวเพื่อใหการดําเนินนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนไดสําเร็จครบถวนทุกโครงการ
3. ดานความยั่งยืนและการขยายตอนโยบาย โดยรวมนั้นมีคาเฉลีย่ อยูในระดับมาก ผูวิจัย
มีขอเสนอตอการกําหนดนโยบายวาควรมีการมุงเนนการปลูกฝงทัศนคติ คานิยม ของบุคลากรทุก
สวนงาน หนวยงานฝายปกครอง และประชาชนในพื้นที่ใหมีทัศนคติที่ดีตอนโยบายการบริหารและ
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหการดําเนินนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต มีความยั่งยืนและการขยายตอนโยบายไดในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุรัตน อนันทนาธร ที่ริเริ่มใหแนวคิดการ
ทําวิจัย ในเรื่องดั งกลาวนี้ และให คํา ปรึก ษาที่ดี เสมอมาตั้ งเริ่มจนแลวเสร็จ และพัน โทณั ฐพงศ
มั่งอะนะ อดี ตรอง ผบ.ฉก.ทพ.11 อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ที่มีสวนชวยเหลื อในการเก็ บ
รวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามจนทําใหงานวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
เอกสารอางอิง
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