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ผลการสํารวจความคิดเห็น ม.อ.โพล  

การรับรูขอมูลขาวสารและความเช่ือม่ันของประชาชนตอแผนงานตนแบบสามเหล่ียมม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

พัฒนาชายแดนใต 

ขอมูลท่ัวไป  

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยศูนยบริการวิชาการ ไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็น

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เก่ียวกับประเด็นการรับรูขอมูลขาวสารและความเชื่อม่ันของ

ประชาชนตอแผนงานตนแบบสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต โดยเก็บตัวอยางจากประชาชน

กลุมตัวอยางในพ้ืนท่ี 3 อําเภอประกอบดวย อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

และอําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ซ่ึงเปนเมืองตนแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต 

ตามโครงการโครงการสามเหลี่ยม “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

 1. เพ่ือวัดการรับรูขาวสารเก่ียวกับโครงการตนแบบสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน พัฒนา

ชายแดนใต 

 2. เพ่ือวัดระดับความเชื่อม่ันของประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองตัวอยางตอโครงการตนแบบสามเหลี่ยม

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต 

 3. เพ่ือสํารวจขอเสนอของประชาชนตอโครงการเมืองตนแบบสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

พัฒนาชายแดนใต 

 โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดจํานวน 580 กลุมตัวอยางกระจายในทุกตําบล ในพ้ืนท่ี 3 

อําเภอประกอบดวย อําเภอสุไหงโก-ลก อําเบตง จังหวัดยะลา และอําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี โดยมีขอ

คําถาม 13 ขอ ประกอบดวยขอมูลการรับรูขอมูลขาวสารโครงการ ความเชื่อม่ันตอโครงการ และขอเสนอแนะ

ตอโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ขอมูลเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง  

การรับรูขอมูลขาวสารและความเชื่อม่ันของประชาชนตอแผนงานตนแบบสามเหลี่ยมม่ันคง 

ม่ังค่ัง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต จากประชากรกลุมตัวอยางท้ังหมด 580 กลุมตัวอยาง มีรายละเอียดท่ีเก่ียวของ

ดังนี้ 

• พ้ืนท่ีเก็บขอมูล 

อําเภอ รอยละ 

อําเภอสุไหงโก-ลก 32.1 

อําเภอเบตง 35.0 

อําเภอหนองจิก 32.9 

รวม 100.0 
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• เพศกลุมตัวอยาง 

เพศ รอยละ 

ชาย 34.50 

หญิง 65.50 

รวม 100.00 

 

• อายุกลุมตัวอยาง 

อายุ รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 7.09 

20 – 29 ป 28.70 

30 - 39 ป 29.00 

40 - 49 ป 17.70 

50 - 59 ป 11.70 

60 ป ข้ึนไป 5.10 

รวม 100.00 

 

• ศาสนากลุมตัวอยาง 

ศาสนา รอยละ 

พุทธ 40.10 

อิสลาม 58.40 

คริสต 1.10 

อ่ืน ๆ เชน พราหมณ ฮินดู 0.40 

รวม 100.00 
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• ระดับการศึกษากลุมตัวอยาง 

การศึกษา รอยละ 

ไมไดเรียนหนังสือ 4.40 

ประถมศึกษา 8.00 

มัธยมศึกษา 20.80 

ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี 24.10 

ปริญญาตรี 35.70 

ปริญญาโท/ปริญญาเอก 7.00 

รวม 100.00 

 

• ระดับรายไดกลุมตัวอยาง 

รายได รอยละ 

ไมเกิน 5,000 บาท 17.50 

5,001 - 10,000 บาท 19.60 

10,001 - 15,000 บาท 24.00 

15,001 – 20,000 บาท 19.40 

20,001 – 25,000 บาท 11.70 

25,001 บาท ข้ึนไป 7.70 

รวม 100.00 

 

• อาชีพกลุมตัวอยาง 

อาชีพ รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 12.00 

คาขาย/รับจาง/ธุรกิจสวนตัว 21.30 

พนักงานบริษัท/หางราน 10.60 

ราชการ / รัฐวิสาหกิจ      28.20 

เกษตรกร 12.00 

แมบาน 9.60 

อ่ืน ๆ เชน ลูกจางชั่วคราวสวนราชการ 6.30 

รวม 100.00 



4 
 

การรับรูขอมูลขาวสารโครงการตนแบบสามเหล่ียมม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน พัฒนาชายแดนใต 

• การรับรูขาวสารของประชาชนในพ้ืนท่ี 

จากการสํารวจพบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองตนแบบไดรับรูขอมูลขาวสารโครงการตนแบบ

สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต คิดเปนรอยละ 80.10 และไมเคยไดรับทราบขอมูลขาวสาร

โครงการดังกลาวเลย คิดเปนรอยละ 19.90 

การรับรูขอมูลขาวสาร รอยละ 

เคย 80.10 

ไมเคย 19.90 

รวม 100.00 

 

• ชองทางการรับรูขาวสารของประชาชนในพ้ืนท่ี 

จากการสํารวจพบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับรูขาวสารจากสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ 

โทรทัศน สื่อออนไลน เปนตน มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.90  รองลงมาจากสื่อเฉพาะกิจ ปายประชาสัมพันธ 

แผนปลิว แผนพับ โปสเตอร เปนตน คิดเปนรอยละ 24.70 และจากสื่อบุคคล เชน กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาท่ี

รัฐ เพ่ือนบาน บุคคลในครอบครัว เปนตน คิดเปนรอยละ 23.40  

ชองทางการรับรูขาวสาร รอยละ  

ส่ือมวลชน เชน หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน สื่อออนไลน เปนตน 51.90 

ส่ือเฉพาะกิจ ปายประชาสัมพันธ แผนปลิว แผนพับ โปสเตอร 

เปนตน 
24.70 

ส่ือบุคคล เชน กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาท่ีรัฐ เพ่ือนบาน บุคคลใน

ครอบครัว เปนตน 
23.40 

รวม 100.00 
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เปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูขาวสารโครงการ 

• เปรียบความความแตกตางของการรับรูขาวสารจําแนกตามพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 

จากการสํารวจพบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอสุไหงโก-ลก มีการรับรูขอมูลขาวสารโครงการ

ตนแบบสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 96.80 รองลงมา คือ 

อําเภอเบตง และอําเภอหนองจิก คิดเปนรอยละ 96.80 และรอยละ 70.90 ตามลําดับ 

อําเภอ 
รอยละการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการ 

เคย ไมเคย 

อําเภอสุไหงโก-ลก 96.80 3.20 

อําเภอเบตง 73.40 26.60 

อําเภอหนองจิก 70.90 29.10 

 

• เปรียบความความแตกตางของการรับรูขาวสารจําแนกตามเพศ 

จากการสํารวจพบวา ประชาชนเพศหญิง มีการรับรูขอมูลขาวสารโครงการตนแบบ

สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 82.70 สวนเพศชาย คิดเปนรอยละ 

76.30    

เพศ 
รอยละการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการ 

เคย ไมเคย 

หญิง 82.70 17.30 

ชาย 76.30 23.70 

 

• เปรียบความความแตกตางของการรับรูขาวสารจําแนกตามอายุ 

จากการสํารวจพบวา ประชาชนอายุ 60 ป ข้ึนไป มีการรับรูขอมูลขาวสารโครงการตนแบบ

สามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ  89.70 รองลงมา คือ อายุระหวาง 

20-29 ป  อายุระหวาง 30 – 39 ป เปนตน คิดเปนรอยละ 87.20  รอยละ 84.80 ตามลําดับ  

อายุ 
รอยละการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการ 

เคย ไมเคย 

60 ป ข้ึนไป 89.70 10.30 

20 - 29 ป 87.20 12.80 

30 – 39 ป 84.80 15.20 

50 - 59 ป 80.60 19.40 

40 - 49 ป 71.00 29.00 

ต่ํากวา 20 ป 51.10 48.90 
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• เปรียบความความแตกตางของการรับรูขาวสารจําแนกตามศาสนา 

จากการสํารวจพบวา ประชาชนท่ีนับถือศาสนาคริสต และศาสนา อ่ืน ๆ เชน พราหมณ ฮินดู 

มีการรับรูขอมูลขาวสารโครงการตนแบบสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต มากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 100.00 ท้ังสองศาสนา และรองลงมาคือ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ 84.90 และ 

รอยละ 75.50 ตามลําดับ 

ศาสนา 
รอยละการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการ 

เคย ไมเคย 

คริสต 100.00 0.00 

อ่ืน ๆ เชน พราหมณ ฮินดู 100.00 0.00 

พุทธ 84.90 15.10 

อิสลาม 75.50 24.50 

 

• เปรียบความความแตกตางของการรับรูขาวสารจําแนกตามการศึกษา 

จากการสํารวจพบวา ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับ ปริญญาโท/ปริญญาเอก มีการรับรูขอมูล

ขาวสารโครงการตนแบบสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 90.00 

รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี  ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี เปนตน คิดเปนรอยละ 87.70 รอยละ 85.40 

ตามลําดับ 

การศึกษา 
รอยละการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการ 

เคย ไมเคย 

ปริญญาโท/ปริญญาเอก 90.00 10.00 

ปริญญาตรี 87.70 12.30 

ปวช./ปวส./อนุปริญญาตร ี 85.40 14.60 

ประถมศึกษา 71.10 28.90 

มัธยมศึกษา 64.70 35.30 

ไมเรียนหนังสือ 56.00 44.00 
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• เปรียบความความแตกตางของการรับรูขาวสารจําแนกตามรายได 

จากการศึกษาพบวา ประชาชนท่ีมีรายได 25,001 บาทข้ึนไป มีการรับรูขอมูลขาวสาร

โครงการตนแบบสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 95.50 รองลงมา

คือ รายไดระหวาง 10,001 – 15,000 บาท รายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาท เปนตน คิดเปนรอยละ 

86.70 รอยละ 80.40 ตามลําดับ 

รายได 
รอยละการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการ 

เคย ไมเคย 

25,001 บาทข้ึนไป 95.50 4.50 

10,001 – 15,000 บาท 86.70 13.30 

5,001 – 10,000 บาท 80.40 19.60 

20,001 – 25,000 บาท 79.10 20.90 

ไมเกิน 5,000 บาท 58.00 42.00 

 

• เปรียบความความแตกตางของการรับรูขาวสารจําแนกตามอาชีพ 

จากการศึกษาพบวา ประชาชนท่ีประกอบอาชีพ พนักงานบริษัท/หางราน มีการรับรูขอมูล

ขาวสารโครงการตนแบบสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน พัฒนาชายแดนใต มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 93.40 

รองลงมาคือ อาชีพราชการ / รัฐวิสาหกิจ อาชีพอ่ืน ๆ เชน ลูกจางชั่วคราวสวนราชการ  เปนตน คิดเปนรอย

ละ 88.20 รอยละ 86.10 ตามลําดับ 

อาชีพ 
รอยละการรับรูขาวสารเกี่ยวกับโครงการ 

เคย ไมเคย 

พนักงานบริษัท/หางราน 93.40 6.60 

ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 88.20 11.80 

อ่ืน ๆ เชน ลูกจางชั่วคราวสวนราชการ 86.10 13.90 

คาขาย/รับจาง/ธุรกิจสวนตัว 80.20 19.80 

นักเรียน/นักศึกษา 68.10 31.90 

เกษตรกร 68.10 31.90 

แมบาน 67.30 32.70 
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ความเช่ือม่ันตอโครงการตนแบบสามเหล่ียมม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน พัฒนาชายแดนใต 

  ระดับความเชื่อม่ันใชวิธีการสํารวจโดยมีระดับคาคะแนนเต็มอยูท่ี 5.00 โดยใชขอคําถาม

จํานวน 10 ขอ โดยมีประเด็นคําถามท้ังในระดับพ้ืนท่ีตามลักษณะเฉพาะ และระดับโครงการในภาพรวม โดยมี

ลักษณะเปนมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ ตั้งแต "มากท่ีสุด" "มาก" "ปานกลาง" "นอย" และ "นอยท่ีสุด" 

โดยมีเกณฑการแปลผล ดังนี้ 

เกณฑ ระดับคาคะแนน  

ความเชื่อม่ันระดับสูง 3.68 - 5.00 

ความเชื่อม่ันระดับกลาง 2.34 - 3.67 

ความเชื่อม่ันระดับต่ํา 1.00 - 2.33 

รวม 5.00 

 

  จากการสํารวจพบวา คาคะแนนความเช่ือม่ันของประชาชนโดยรวมของโครงการตนแบบ

สามเหล่ียมม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน พัฒนาชายแดนใต อยูท่ีระดับคาคะแนน 3.79 โดยประเด็นความเชื่อม่ัน 3 

อันดับแรกท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีมีความเชื่อม่ันสูงสุด อันดับแรกคือ เชื่อม่ันวาแผนงานจะนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึนและมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนของคนในพ้ืนท่ี มีระดับคาคะแนน 3.86 อันดับท่ีสอง คือ เชื่อม่ันวาแผนงานจะ

นําพาอําเภอสุไหงโก-ลก เปนศูนยกลางการคาชายแดนระหวางประเทศซ่ึงจะมีการจับจายใชสอยของคนทุก

ระดับท้ังในและนอกประเทศ มีระดับคาคะแนน 3.85  และประเด็นท่ีสาม คือ เชื่อม่ันวาแผนงานจะนําพา

อําเภอเบตงเปนเมืองตนแบบการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน มีระดับคาคะแนน 3.83   

ประเด็นความเช่ือม่ัน คาคะแนน 

1. เชื่อม่ันวาแผนงานจะนําไปสูคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและมีความเปนอยูท่ีดีข้ึนของคนในพ้ืนท่ี 3.86 

2. เชื่อม่ันวาแผนงานจะนําพาอําเภอสุไหงโก-ลกเปนศูนยกลางการคาชายแดนระหวางประเทศ

ซ่ึงจะมีการจับจายใชสอยของคนทุกระดับท้ังในและนอกประเทศ 
3.85 

3. เชื่อม่ันวาแผนงานจะนําพาอําเภอเบตงเปนเมืองตนแบบการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 3.83 

4. เชื่อม่ันวาแผนงานจะสรางโอกาสในการพัฒนาเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3.82 

5. เชื่อม่ันวาแผนงานสามารถแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตอยางแทจริง และสามารถ

นําไปสูความสันติสุขอยางยั่งยืนในอนาคต 
3.82 

6. เชื่อม่ันวาแผนงานจะสรางการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีใหเปนเมืองท่ีมีความโดดเดนท้ัง 3 เมือง 3.79 

7. เชื่อม่ันวาแผนงานจะนําพาอําเภอหนองจิกเปนเมืองเกษตรอุตสาหกรรมใหม 3.78 

8. เชื่อม่ันวาแผนงานมีความสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี วิถีชีวิตและความตองการของ

ประชาชน  
3.78 

9. เชื่อม่ันวาแผนงานจะเปนแนวทางการพัฒนาศักยภาพของทองถ่ินท้ังดานเกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม การทองเท่ียวท่ีพัฒนาไปพรอมกับอัตลักษณเมืองมุสลิม 
3.77 
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ประเด็นความเช่ือม่ัน คาคะแนน 

10. เชื่อม่ันวาแผนงานจะนําไปสูเมืองตนแบบแหงการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีแตกตางไปตาม

ศักยภาพแตสามารถเชื่อมโยงระหวางกัน 
3.71 

ระดับความเช่ือม่ันโดยรวม 3.79 

 

เปรียบเทียบความแตกตางของระดับความเช่ือม่ันโครงการในภาพรวม 

• เปรียบความความแตกตางของระดับความเช่ือม่ันจําแนกตามพ้ืนท่ีเก็บขอมูล 

จากการสํารวจพบวา อําเภอเบตง เปนพ้ืนท่ีท่ีประชาชนมีระดับคาคะแนนความเชื่อม่ันตอ

โครงการสูงท่ีสุด โดยมีระดับคาคะแนน 3.82 รองลงมาคือ อําเภอหนองจิก และอําเภอสุไหงโก-ลก โดยมีคา

คะแนน 3.81 และ 3.75 ตามลําดับ 

อําเภอ คาคะแนน 

อําเภอเบตง 3.82 

อําเภอหนองจิก 3.81 

อําเภอสุไหงโก-ลก 3.75 

 

• เปรียบความความแตกตางของระดับความเช่ือม่ันจําแนกตามเพศ 

จากการสํารวจพบวา ประชาชนท่ีเปนเพศชาย มีระดับคาคะแนนความเชื่อม่ันตอโครงการสูง

ท่ีสุด โดยมีระดับคาคะแนน 3.82 รองลงมาคือเพศหญิง มีระดับคาคะแนน 3.79 

เพศ คาคะแนน 

ชาย 3.82 

หญิง 3.79 

 

• เปรียบความความแตกตางของระดับความเช่ือม่ันจําแนกตามศาสนา 

จากการสํารวจพบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีนับถือศาสนาอ่ืน ๆ เชน พราหมณ ฮินดู มีความ

เชื่อม่ันตอโครงการสูงท่ีสุด โดยมีระดับคาคะแนน 4.20 รองลงมา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และคริสต มี

ระดับคาคะแนน 3.81 3.77 และ 3.51 ตามลําดับ 

ศาสนา คาคะแนน 

พุทธ 3.81 

อิสลาม 3.77 

คริสต 3.51 

อ่ืน ๆ เชน พราหมณ ฮินดู 4.20 
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• เปรียบความความแตกตางของระดับความเช่ือม่ันจําแนกตามการศึกษา 

จากการสํารวจพบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท/ปริญญาเอก มีระดับ

ความเชื่อม่ันตอโครงการสูงท่ีสุด โดยมีระดับคาคะแนน 4.16 รองลงมา คือ ระดับปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี 

ระดับปริญญาตรี เปนตน มีระดับคาคะแนน 3.93  3.92 ตามลําดับ 

การศึกษา คาคะแนน 

ปริญญาโท/ปริญญาเอก 4.16 

ปวช./ปวส./อนุปริญญาตร ี 3.93 

ปริญญาตรี 3.92 

ประถมศึกษา 3.62 

ไมเรียนหนังสือ 3.44 

มัธยมศึกษา 3.40 

 

• เปรียบความความแตกตางของระดับความเช่ือม่ันจําแนกตามรายได 

จากการสํารวจพบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีรายได 25,001 บาทข้ึนไป มีระดับความเชื่อม่ันตอ

โครงการสูงท่ีสุด โดยมีคาคะแนน 4.13 รองลงมาคือ ระดับรายไดระหวาง 10,001 – 15,000 บาท ระดับ

รายไดระดับ 15,001 – 20,000 บาท เปนตน มีคาคะแนน 3.96  3.92 ตามลําดับ 

รายได คาคะแนน 

25,001 บาทข้ึนไป 4.13 

10,001 – 15,000 บาท 3.96 

15,001 – 20,000 บาท 3.92 

20,001 – 25,000 บาท 3.85 

5,001 – 10,000 บาท 3.74 

ไมเกิน 5,000 บาท 3.28 
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• เปรียบความความแตกตางของระดับความเช่ือม่ันจําแนกตามอาชีพ 

จากการสํารวจพบวา ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ เชน ลูกจางชั่วคราวสวนราชการ เปน

ตน มีความเชื่อม่ันตอโครงการสูงท่ีสุด โดยมีระดับคาคะแนน 4.29 รองลงมาคือ พนักงานบริษัท/หางราน  

ราชการ / รัฐวิสาหกิจ และเกษตรกร มีคาคะแนน 4.08  4.03  3.95 ตามลําดับ เปนตน 

อาชีพ รอยละ 

อ่ืน ๆ เชน ลูกจางชั่วคราวสวนราชการ 4.29 

พนักงานบริษัท/หางราน 4.08 

ราชการ / รัฐวิสาหกิจ      4.03 

เกษตรกร 3.95 

คาขาย/รับจาง/ธุรกิจสวนตัว 3.60 

แมบาน 3.42 

นักเรียน/นักศึกษา 3.23 

 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1. การพัฒนาอยากใหคํานึงถึงความเปนจริงในพ้ืนท่ีใหมากท่ีสุด 

2. อยากใหมีโครงการนี้เขามาพัฒนา เพ่ือจะไดพัฒนาจังหวัดชายแดนบานเรา 

3. ถามีโครงการนี้จะดีมากจะไดพัฒนาบานเรา 

4. ถาเปนไปไดอยากใหมีโครงการนี้เร็วๆ  

5. อยากใหมีโครงการนี้เกิดข้ึนในเร็ววัน 

6. นาจะใหมีโครงการนี้นานแลว เพ่ือจะไดพัฒนาจังหวัดชายแดนใต 

7. อยากใหแผนงานตนแบบสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ันค่ัง ยังยืน พัฒนาชายแดนใตมีจริง ตามท่ีมีในสื่อโฆษณา 

8. อยากใหจังหวัดชายแดนใตอยูอยางสันติสุข และมีเศรษฐกิจท่ีดี 

9. อยากใหคํานึงถึงอัตลักษณของ 3 จังหวัดชายแดนใต ใหครอบคลุมนอกจากอัตลักษณแบบมุสลิม เชน 

จีน พุทธ  เปนตน 

 

************************************************************ 

สํารวจโดย คณะทํางานการสํารวจความคิดเห็น ม.อ.โพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

13 ตุลาคม 2559 

 

 


