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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
กลยุทธ์การบริหารสังคมเพื่อสร้างความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

“Social Administration Strategies for Community Security in Maelan District , Pattani 
Province” 

.................................................. 
ค าชี้แจง 

1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นการเก็บข้อมูลประกอบการท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง กลยุทธ์การบริหารสังคม
เพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษา
กระบวนการบริหารสังคมในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  2) เพ่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสังคมที่ท าให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยใน อ าเภอแม่
ลาน จังหวัดปัตตานี   3) เพ่ือเสนอกลยุทธ์การบริหารสังคมในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอ
แม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอ
แม่ลาน จังหวัดปัตตานี จ านวน 314 คน  
3. ผู้วิจัยขอรับรองว่า ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการประเมิน
ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารสังคมเพ่ือสร้างความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
และสามารถน าไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์การบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี  โดยการน าเสนอนั้นจะน าเสนอข้อมูลในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อตัวของท่านแต่
อย่างใด 
4. แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยของ
อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
 ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยของ
อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี   
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ร้อยต ารวจเอก พิสิษฐ์  ด ามาก 
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน   ให้ตรงกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวท่านให้มาก

ที่สุด  
1. เพศ 
  1. ชาย  2. หญิง 

2. อายุ ................... ปี    

3. อาชีพ 
  1. นักเรียน/นักศึกษา   2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  3. ผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น   4. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
   5. เกษตรกร      6. รับจ้าง/ ให้บริการ 
  7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .........................................  

4. ระดับการศึกษา 
  1. ประถมศึกษา      2. มัธยมศึกษาตอนต้น              

 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 4. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)   
 5. ปริญญาตรี/เทียบเท่า                      
 6. สูงกว่าปริญญาตรี    

5. ภูมิล าเนาในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
 1. ต าบลแม่ลาน    2. ต าบลป่าไร่    3. ต าบลม่วงเตี้ย 

6. ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ ในอ าเภอแม่ลาน ................... ปี   

7. สถานภาพสมรส 
  1. โสด      2. สมรส     3. หย่าร้าง/แยกกันอยู่    
 
8. บทบาทการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน 
  1. ต ารวจ    

 2. ทหาร 
   3. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.)  

 4. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
  5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................... 
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสังคมเพื่อสร้างความม่ันคงปลอดภัย ใน 
อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ตามการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน ตามระดับความเป็นจริงเพียง
ช่องเดียวที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ 
  5   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงมากที่สุด 
  4   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงมาก 
  3   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  2   หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ า 

1 หมายถึง  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับต่ าที่สุด 
 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสังคมเพื่อสร้างความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี ตามการรับรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการกระบวนการบริหารสังคม 
เพื่อสร้างความม่ันคงปลอดภัย 

ในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ด้านบุคลากร      

1. 1. มีการวางแผนอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความปลอดภัยชุมชนอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

     

2. 2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน
ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐ 

     

3. 3. ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน 
เป็นผู้ที่มีความสมัครใจมาปฏิบัติงานการรักษาความ
ปลอดภัยชุมชน 

     

4. 4. ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน 
มีความรู้ ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

     

5. 5. มีการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมเติมความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
ปลอดภัยชุมชน 

     

6. 6. มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีหรือวิธีการปฏิบัติในการ
รักษาความปลอดภัยชุมชน 

     

7. มีค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่เหมาะสมแก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน 

     

8. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกมั่นใจในความปลอดภัย      
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ขณะปฏิบัติงาน   
9. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน
หรือภารกิจที่ ก าหนด โดยไม่มี อุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัดด้านเวลา 

     

10. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงาน
หรือภารกิจที่ ก าหนด โดยไม่มี อุปสรรคหรือ
ข้อจ ากัดด้านการประกอบอาชีพ 

     

ด้านการเงิน      
11. หน่วยงานรัฐสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ใน
การรักษาความปลอดภัยชุมชน 

     

12. ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่
หน่วยงานรัฐได้บริจาคงบประมาณเพ่ือใช้ในการ
รักษาความปลอดภัยชุมชน 

     

13.  มีการใช้ งบประมาณส่วนบุคคลในการ
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน 

     

14. มีการก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณใน
การรักษาความปลอดภัยชุมชน 

     

15. มีการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพ่ือใช้ใน
การรักษาความปลอดภัยชุมชน 

     

16. มีงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความปลอดภัยชุมชน 

     

17. มีการใช้จ่ายงบประมาณด้านการรักษาความ
ปลอดภัยชุมชนอย่างคุ้มค่า 

     

18. มีการใช้จ่ายงบประมาณด้านการรักษาความ
ปลอดภัยชุมชนตามแผนงานและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

     

ด้านวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือ      
19. หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความปลอดภัยชุมชน 

     

20. ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ชุมชนต้องจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ด้วยงบประมาณส่วน
บุคคล 

     

21. วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานมีสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
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รายการกระบวนการบริหารสังคม 
เพื่อสร้างความม่ันคงปลอดภัย 

ในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
22. ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ชุมชนมีความม่ันใจในประสิทธิภาพของวัสดุ 
อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

     

23. มีการจัดท าบัญชีแจกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

     

24. มีการตรวจสอบสภาพของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามวงรอบการ
บ ารุงรักษา 

     

25. มีการตรวจสอบสถานะของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่ามีความครบถ้วน 
สมบูรณ์ตามบัญชีแจกจ่าย 

     

ด้านการบริหารจัดการ      
การวางแผน      
26. มีการประชุมก าหนดแผนการปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความปลอดภัย 

     

27. มีการน าข้อมูลสถานการณ์ความไม่สงบมา
ปรับใช้ในการวางแผนการรักษาความปลอดภัย
ชุมชน 

     

28. แผนงานการรักษาความปลอดภัยชุมชนมี
ความเหมาะสมกับบริบทชุมชน 

     

29. มีการก าหนดแผนการรักษาความปลอดภัย
ชุมชนโดยหน่วยงานรัฐ 

     

30. ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการ
รักษาความปลอดภัยชุมชน 

     

การปฏิบัติตามแผน      
31. มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
แผนการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยชุมชน 

     

32. มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพ้ืนที่เสี่ยงอย่าง
สม่ าเสมอ 
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รายการกระบวนการบริหารสังคม 
เพื่อสร้างความม่ันคงปลอดภัย 

ในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
33. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เป็นไปตามแผนงาน
การรักษาความปลอดภัยชุมชน 

     

34. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด สามารถสร้างความ
ปลอดภัยชุมชน และสร้ า งความเชื่ อมั่ นแก่
ประชาชน 

     

การตรวจสอบผลการปฏิบัติ      
35. ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ชุมชน ปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดอย่างถูกต้อง
และต่อเนื่อง 

     

36. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานการรักษาความ
ปลอดภัยชุมชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 

     

37. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ และ
ประเมินผลการปฏิบัติ ง านการรั กษาความ
ปลอดภัยชุมชน 

     

38 .  มี กา รตรวจสอบและประ เมินผลการ
ปฏิบัติงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 

     

การปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ      
39. มีการประชุมหารือเ พ่ือทบทวนแผนการ
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน 

     

40. มีการปรับปรุง แก้ไข แผนการปฏิบัติงานด้าน
การรักษาความปลอดภัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
1. ด้านบุคลากร 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
2. ด้านการเงิน 
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
3. ด้านการบริหารจัดการ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
4. ด้านวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
 

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




