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ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม มอ.โพล  (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

ประเด็น ผลงานรัฐบาลจากป 2559 สูความหวังการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ป 2560 

การสํารวจผลการดําเนินงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตอการ

แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และอีก 4 อําเภอของจังหวัด

สงขลา (อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอสะบายอย และอําเภอนาทวี) โดยมีผูตอบแบบสอบถามกระจายอยูในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต จํานวนท้ังสิ้น 732 คน เก็บขอมูลระหวางวันท่ี 20 – 27 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปผลการสํารวจไดดังนี้ 

 

ขอมูลทั่วไปผูตอบแบบสอบถาม (จํานวน 732 คน) 

เพศผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ รอยละ 

ชาย 46.5 

หญิง 53.5 

Total 100.0 

  จากผลการสํารวจ พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.5 และเปนเพศชาย 

คิดเปนรอยละ 46.5  

 

อายุผูตอบแบบสอบถาม 

อายุ รอยละ 

ต่ํากวา 20 ป 17.5 

20 - 29 ป 33.6 

30 – 39 ป 21.6 

40 - 49 ป 15.3 

50 - 59 ป 8.0 

60 ป ข้ึนไป 4.1 

Total 100.0 

  จากผลสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีอายุระหวาง 20 – 29 ป คิดเปนรอยละ 33.6 รองลงมา

คือ อายุ 30 – 39 ป คิดเปนรอยละ 21.6 
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ศาสนาผูตอบแบบสอบถาม 

ศาสนา รอยละ 

พุทธ 20.0 

อิสลาม 73.9 

คริสต 6.1 

Total 100.0 

  จากการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม คิดเปนรอยละ 73.9 รองลงมาคือ 

ศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 20.0  

 

ระดับการศึกษาผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับการศึกษา รอยละ 

ไมเรียนหนังสือ 17.6 

ประถมศึกษา 18.2 

มัธยมศึกษา 21.8 

ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี 17.2 

ปริญญาตรี 20.5 

ปริญญาโท/ปริญญาเอก 4.7 

Total 100.0 

  จากการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเปนรอยละ 21.8 

รองลงมาคือระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 20.5  

 

ระดับรายไดผูตอบแบบสอบถาม 

ระดับรายได รอยละ 

5,001 – 10,000 บาท 29.1 

10,001 – 15,000 บาท 9.5 

15,001 – 20,000 บาท 14.1 

20,001 – 25,000 บาท 10.7 

25,001 บาทข้ึนไป 4.5 

Total 100.0 

  จากการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีระดับรายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาท คิดเปนรอย

ละ 29.1 รองลงมาคือ ระดับรายได 15,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 14.1 

อาชีพผูตอบแบบสอบถาม 
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อาชีพ รอยละ 

คาขาย/รับจาง/ธุรกิจสวนตัว 29.9 

พนักงานบริษัท/หางราน 6.8 

ราชการ / รัฐวิสาหกิจ 11.6 

เกษตรกร 17.7 

แมบาน 4.4 

อ่ืน ๆ 2.1 

Total 100.0 

  จากการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพ คาขาย/รับจาง/ธุรกิจสวนตัว คิด เปนร อย

ละ 29.9 รองลงมาคือ อาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 17.7 

 

ระดับความพึงพอใจ ความไววางใจ และความเช่ือมั่นตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

คาคะแนนตอระดับความพึงพอใจ ความไววางใจ และความเช่ือม่ันตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

ประเด็น คาคะแนน (5) 

ตลอดระยะเวลา 1 ป (พ.ศ. 2559) ท่ีผานมา ทานมีความพึงพอใจตอการ

แกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล 
3.77 

ทานยังคงมีความเชื่อม่ันวาสถานการณการใชความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใตจะตองดีข้ึนในเร็ววันนี ้
3.54 

ทานยังคงใหความไววางใจใหรัฐบาลเรงสานตอนโยบายและแนวทางการ

ทํางานตามท่ีไดดําเนินการจากป พ.ศ. 2559 ไปสูป พ.ศ. 2560 
3.70 

  จากการสํารวจความเชื่อม่ันตอระดับความพึงพอใจ ความไววางใจ และความเชื่อม่ันตอการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใต โดยมีคาคะแนนเต็ม 5 พบวา ความพึงพอใจตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาลตลอด

ระยะเวลา 1 ป (พ.ศ. 2559) ท่ีผานมา มีคาคะแนนเทากับ 3.77 ความเชื่อม่ันวาสถานการณการใชความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใตจะตองดีข้ึนในเร็ววันนี้ มีคาคะแนนเทากับ 3.54 และ ความไววางใจใหรัฐบาลเรงสานตอนโยบายและแนว

ทางการทํางานตามท่ีไดดําเนินการจากป พ.ศ. 2559 ไปสูป พ.ศ. 2560 มีคาคะแนนเทากับ 3.70  
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ตลอดระยะเวลา 1 ป (พ.ศ. 2559) ท่ีผานมา ทานมีความพึงพอใจตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาลใน

ระดับใด    

ระดับความพึงพอใจ รอยละ 

มาก 39.8 

มากท่ีสุด 26.0 

ปานกลาง 23.0 

นอย 7.6 

นอยท่ีสุด 3.6 

Total 100.0 

  จากการสํารวจ พบวา ตลอดระยะเวลา 1 ป (พ.ศ. 2559) ท่ีผานมา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึง

พอใจตอการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาลในระดับมาก คิดเปนรอยละ 39.8  

 

ทานยังคงมีความเช่ือม่ันวาสถานการณการใชความรุนแรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตจะตองดีข้ึนในเร็ววันนี้ ระดับใด 

ระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 

มาก 34.0 

ปานกลาง 30.0 

มากท่ีสุด 20.0 

นอย 12.1 

นอยท่ีสุด 3.9 

Total 100.0 

  จากการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความเชื่อม่ันวาสถานการณการใชความรุนแรงในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใตจะตองดีข้ึนในเร็ววันนี้อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 34.0  

  

ทานยังคงใหความไววางใจใหรัฐบาลเรงสานตอนโยบายและแนวทางการทํางานตามท่ีไดดําเนินการจากป พ.ศ. 2559 ไปสู

ป พ.ศ. 2560 ระดับใด  

ระดับความไววางใจ รอยละ 

มาก 40.1 

ปานกลาง 27.0 

มากท่ีสุด 22.3 

นอย 7.0 

นอยท่ีสุด 3.6 

Total 100.0 

  จากการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความไววางใจใหรัฐบาลเรงสานตอนโยบายและแนว

ทางการทํางานตามท่ีไดดําเนินการจากป พ.ศ. 2559 ไปสูป พ.ศ. 2560 อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ  40.1 
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ลําดับความสําคัญท่ีทานเห็นวาผลงานของรัฐบาลท่ีดําเนินการแลวสามารถแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต ท่ีทานพึง

พอใจมากท่ีสุด ตลอดหวงระยะเวลา 1 ป (พ.ศ. 2559) ท่ีผานมา 

   จากการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ ใหความสําคัญกับประเด็นการอํานวยความเปน

ธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เชน การบังคับใชกฎหมายใหเปนไปโดยถูกตองตามกระบวนการยุติธรรม วาเปนผลงานของ

รัฐบาลท่ีดําเนินการแลวสามารถแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต คิดเปนรอยละ 20.1 รองลงมาคือ การรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน เชน การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน ตําบลและการจัดตั้งดานตรวจในพ้ืนท่ี คิดเปนรอยละ 17.3 และการ

เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต คิดเปนรอยละ 12.8 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ ประเด็นความสําคัญ รอยละ 

1 การอํานวยความเปนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เชน การบังคับใชกฎหมายให

เปนไปโดยถูกตองตามกระบวนการยุติธรรม 

20.1 

2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน การจัดตั้งชุดคุมครองหมูบาน ตําบล

และการจัดตั้งดานตรวจในพ้ืนท่ี 

17.3 

3 การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 12.8 

4 สิทธิมนุษยชน 9.6 

5 งานดานการศึกษา 8.9 

6 งานดานการศาสนา 6.7 

7 การสื่อสารเพ่ือสรางความเขาใจท่ีดีท้ังในประเทศและตางประเทศ 5.5 

8 งานดานศิลปะและวัฒนธรรม 4.0 

9 การมีผูแทนพิเศษของรัฐบาลฯ ท่ีมาเรงรัดการปฏิบัติงานของทุกสวนราชการในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต 

3.4 

10 งานเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต เชน การบูรณาการการปฏิบัติของทุกสวนราชการใหมีความเปนเอกภาพ 

3.3 

11 งานพัฒนาศักยภาพของจังหวัดชายแดนภาคใตและงานพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของ

ประชาชน เชน โครงการสามเหลี่ยม ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

2.9 

12 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี เชน โครงการพาคนกลับบาน การ

สรางพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเหมาะสมกับการแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธ ี

1.6 

*** ขอมูลท่ีไดไมมีการจัดอันดับอยางสมบูรณ 3.9 

 Total 100.0 
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ระดับความเช่ือมั่นวาการที่รัฐบาลจัดตั้งกลไกผูแทนพิเศษของรัฐบาลฯ จะชวยใหการทํางานแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใตเปนไปอยางดียิ่งข้ึน 

คาคะแนนความเช่ือม่ันวาการท่ีรัฐบาลจัดตั้งกลไกผูแทนพิเศษของรัฐบาลฯ จะชวยใหการทํางานแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใตเปนไปอยางดีย่ิงข้ึน 

ประเด็นความเช่ือม่ัน คาคะแนน (5) 

เรงรัดแกไขปญหาเรงดวนของประชาชนไดอยางทันทวงที 3.71 

บูรณาการการปฏิบัติงานของสวนราชการไดเปนเอกภาพมากข้ึน 3.59 

สามารถทํางานตอบสนองความจําเปนและความตองการของ

ประชาชนได 
3.56 

สามารถแกไขปญหาและดําเนินการการพัฒนาท่ีไมสามารถ

ดําเนินการไดตามปกติใหสําเร็จลุลวงลงไปได 
3.60 

เปนสื่อกลางของรัฐบาลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงได 3.60 

  จากการสํารวจความเชื่อม่ันวาการท่ีรัฐบาลจัดตั้งกลไกผูแทนพิเศษของรัฐบาลฯ จะชวยใหการทํางานแกไข

ปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนไปอยางดียิ่งข้ึน โดยมีคาคะแนนเต็ม 5 พบวา การท่ีรัฐบาลจัดตั้งกลไกผูแทนพิเศษของรัฐบาลฯ 

จะชวยใหเรงรัดแกไขปญหาเรงดวนของประชาชนไดอยางทันทวงที มีคาคะแนน 3.71 ชวยใหบูรณาการการปฏิบัติงานของสวน

ราชการไดเปนเอกภาพมากข้ึน มีคาคะแนนเทากับ 3.59 สามารถทํางานตอบสนองความจําเปนและความตองการของประชาชน

ได มีคาคะแนนเทากับ 3.56 สามารถแกไขปญหาและดําเนินการการพัฒนาท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามปกติใหสําเร็จลุลวงลง

ไปได มีคาคะแนนเทากับ 3.60 และสามารถเปนสื่อกลางของรัฐบาลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงได มีคาคะแนน 3.60 

 

เรงรัดแกไขปญหาเรงดวนของประชาชนไดอยางทันทวงที 

ระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 

มาก 42.2 

ปานกลาง 26.4 

มากท่ีสุด 21 

นอย 8.1 

นอยท่ีสุด 2.3 

Total 100 

จากการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเชื่อม่ันวาการท่ีรัฐบาลสามารถเรงรัดแกไข

ปญหาเรงดวนของประชาชนไดอยางทันทวงที อยูในระดับ มาก คิดเปนรอยละ  42.2 
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บูรณาการการปฏิบัติงานของสวนราชการไดเปนเอกภาพมากข้ึน 

ระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 

มาก 40.4 

ปานกลาง 32.3 

มากท่ีสุด 16.3 

นอย 8.1 

นอยท่ีสุด 2.9 

Total 100 

  จากการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเชื่อม่ันวาการท่ีรัฐบาลสามารถบูรณาการการ

ปฏิบัติงานของสวนราชการไดเปนเอกภาพมากข้ึน อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 40.4 

 

สามารถทํางานตอบสนองความจําเปนและความตองการของประชาชนได 

ระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 

มาก 35.6 

ปานกลาง 34.8 

มากท่ีสุด 17.4 

นอย 10.6 

นอยท่ีสุด 1.7 

Total 100 

  จากการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเชื่อม่ันวาการท่ีรัฐบาลสามารถทํางาน

ตอบสนองความจําเปนและความตองการของประชาชนได อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 35.6 

 

สามารถแกไขปญหาและดําเนินการการพัฒนาท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามปกติใหสําเร็จลุลวงลงไปได 

ระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 

มาก 34.8 

ปานกลาง 33.2 

มากท่ีสุด 19.7 

นอย 10.4 

นอยท่ีสุด 1.9 

Total 100 

  จากการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเชื่อม่ันวารัฐบาลสามารถแกไขปญหาและ

ดําเนินการการพัฒนาท่ีไมสามารถดําเนินการไดตามปกติใหสําเร็จลุลวงลงไปได อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 34.8 
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เปนส่ือกลางของรัฐบาลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงได 

ระดับความเช่ือม่ัน รอยละ 

มาก 36.4 

ปานกลาง 31.6 

มากท่ีสุด 19.8 

นอย 8.8 

นอยท่ีสุด 3.6 

Total 100 

  จากการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับความเชื่อม่ันวารัฐบาลสามารถเปนสื่อกลางของ

รัฐบาลท่ีประชาชนสามารถเขาถึงได อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ 36.4 

 

 

มอ.โพล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

29 ธนัวาคม 2559 


