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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่

ลาน จังหวัดปัตตานี” ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 314 คน   
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่   ค่าความถี่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการสนทนากลุ่ม  (Group Discussion) เพ่ือ
เก็บข้อมูลเชิงลึกซึ่งมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะน าเสนอตาม
วัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
เพศ  

ชาย 
 

272 
 

86.6 
 หญิง 42 13.4 
อายุ 
 น้อยกว่า 20 ปี 3 1.0 
 20 – 30  ปี 99 31.5 
 31 – 40  ปี 152 48.4 
 41 – 50  ปี 40  12.7 
 51 – 60  ปี 19 6.1 
 มากกว่า 60 ปี 1 .3 
อาชีพ 
 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 139 44.3 
 ผู้น าชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น 35 11.1 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 21 6.7 
 เกษตรกร  81 25.8 
 รับจ้าง/ ให้บริการ 22 7.0 
 อ่ืนๆ 16 5.1 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ระดับการศึกษา 
 ประถมศึกษา 42 13.4 
 มัธยมศึกษาตอนต้น              54 17.2 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า/

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
96 30.6 

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 45 14.3 
 ปริญญาตรี/เทียบเท่า           71 22.6 
 สูงกว่าปริญญาตรี    6 1.9 
ที่อยู่อาศัย/สถานที่ท างาน   
 ต าบลแม่ลาน 95 30.3 
 ต าบลปุาไร่ 110 35 
 ต าบลม่วงเตี้ย 109 34.7 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี (ปี) 
 1 – 10 128 40.7 
 11 – 20 35 21.1 
 21 – 30 41 13.0 
 31 – 40 67 21.3 
 41 ปีขึ้นไป 43 13.7 
สถานภาพการสมรส 
 โสด 106 33.7 
 สมรส 190 60.5 
 หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 18 5.8 

 
จากตาราง 2 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า 
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 86.6 รองลงมา

เป็นเพศหญิง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4  
2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อย

ละ 48.5 รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 20 – 30  ปี จ านวน 99 คน   คิดเป็นร้อยละ 31.5 และรองลงมามี
ช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1  

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จ านวน 139 คน    
คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8  และน้อย
ที่สุดอาชีพอ่ืนๆ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อนละ 5.1  

4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 รองลงมามีระดับ
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การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 และน้อยที่สุดมี
ระดับการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 6 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.9  

5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มทีี่อยู่อาศัย/สถานที่ท างานอยู่ในต าบลปุาไร่ จ านวน 110 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35 รองลงมามีที่อยู่อาศัย/สถานที่ท างานอยู่ในต าบลม่วงเตี้ย จ านวน 109 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 34.7 และรองลงมามีที่อยู่อาศัย/สถานที่ท างานอยู่ในต าบลแม่ลาน จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.3  

6. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในอ าเภอแม่ลาน 1–10 ปี จ านวน 128 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมามีระยะเวลาอาศัยอยู่ในอ าเภอแม่ลาน 31 – 40 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.3 และน้อยที่สุดมีระยะเวลาอาศัยอยู่ในอ าเภอแม่ลาน 11-20  ปี จ านวน 35  คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.1  

7. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5  
รองลงมามีสถานภาพโสด จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7  

 
ตาราง 3 บทบาทในกระบวนการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

บทบาทการสร้างความม่ันคงปลอดภัยฯ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ต ารวจ 38 12.1 
ทหาร 56 17.8 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 41 13.1 
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 179 57.0 

รวม 314 100.0 
 

จากตาราง 3 พบว่าบทบาทในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลานของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0  
รองลงมาคือทหาร จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 รองลงมาคือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และรองลงมาคือต ารวจ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 9 
ตามล าดับ  

เหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ชรบ. เนื่องจากในแต่ละหมู่บ้านจะมี ชรบ. หมู่บ้าน
ละ 37 - 38 คน ซึ่งหากนับรวมทั้งอ าเภอแม่ลาน จะมี ชรบ. ทั้งสิ้น 820 คน (อ าเภอแม่ลานมี 22 
หมู่บ้าน) คิดเป็นร้อยละ 45.5 ของจ านวนผู้ที่มีบทบาทในการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด จ านวน 1,449 คน 
(ต ารวจ 181 คน ทหาร 264 คน ผู้น าชุมชน 160 คน และ อส. 184 คน)  
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เพื่อศึกษากระบวนการบริหารสังคมในการสร้างความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน  
     จังหวัดปัตตานี 
 
ตาราง 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสังคมด้านบุคลากรเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัย 

    ในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
รายการกระบวนการบริหารสังคมเพื่อสร้างความม่ันคง

ปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. มีการวางแผนอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษา  
ความปลอดภัยชุมชนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

4.36 .734 มาก 

2. ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชนได้รับ 
การแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐ 

4.26 .669 มาก 

3. ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน เป็นผู้ที่
มีความสมัครใจมาปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัย
ชุมชน 

4.23 .749 มาก 

4. ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชนมีความรู้ 
ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.24 .729 มาก 

5. มีการฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานเพ่ือเป็นการเพ่ิมเติม
ความรู้แก่ผูป้ฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน 

4.19 .754 มาก 

6. มีการฝึกทบทวนยุทธวิธีหรือวิธีการปฏิบัติในการรักษา
ความปลอดภัยชุมชน 

4.18 .833 มาก 

7. มีค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน 

3.83 1.039 มาก 

8.  ผู้ปฏิบัติ งานมีความรู้ สึกมั่นใจในความปลอดภัย       
ขณะปฏิบัติงาน   

4.21 .860 มาก 

9. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานหรือ
ภารกิจที่ก าหนด โดยไม่มีอุปสรรคหรือข้อจ ากัดด้านเวลา 

4.31 .790 มาก 

10. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานหรือ
ภารกิจที่ก าหนด โดยไม่มี อุปสรรคหรือข้อจ ากัดด้าน     
การประกอบอาชีพ 

4.16 .753 มาก 

รวม 4.19 .791 มาก 
 
     จากตาราง 4  เมื่อพิจารณากระบวนการบริหารสังคมด้านบุคลากรเพ่ือสร้างความมั่นคง

ปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จั งหวัดปัตตานี  พบว่ า ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมาก    
( X = 4.20) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีการวางแผน
อัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชนอย่างเพียงพอและเหมาะสม ( X  = 4.36) 
รองลงมามีความคิดเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานหรือภารกิจที่ก าหนด โดยไม่มี
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อุปสรรคหรือข้อจ ากัดด้านเวลา ( X = 4.31)  โดยภาพรวมกระบวนการบริหารสังคมด้านบุคลากรเพ่ือ
สร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  มีความคิดเห็นในระดับมาก ( X =4.19)ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์ร้อยต ารวจตรี  วีระพงศ์ ปูอมสกุลและนายสะมะแอ สาฮะ 

 

   “…การจะสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่มิใช่ต้องรอความ 
    ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือทหารเพียงอย่างเดียว  เราต้องคิดที่จะ 
    ช่วยเหลือหรือพ่ึงพาตนเอง  จึงได้เกิดแนวคิดที่จะจัดตั้งอาสาสมัครรักษา 
    ความปลอดภัยชุมชนขึ้นเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติของชุดรักษาความปลอดภัย 
    หมู่บ้าน (ชรบ.) เป็นบุคคลที่มีจิตอาสาไม่หวังค่าตอบแทน โดยจัดก าลังปฏิบัติ 
    ในช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมการด าเนินการข้างต้นใช้หลักคิดง่ายๆ คือ บ้าน 
    ของเรา เราควรดูแลเอง และดูแลให้ดีที่สุด  ผลตอบรับก็คนเข้ามาไม่มาก 
    เท่าไรแต่ก็ถือว่าประสบความส าเร็จเกินครึ่ง...”  

    (ร้อยต ารวจตรี  วีระพงศ์ ปูอมสกุล, 11 ตุลาคม 2559) 
 
   “…ผมอยากให้บทบาทในการจัดการความปลอดภัยชุมชนเป็น 

   บทบาทของสมาชิกในชุมชน  อยากให้สมาชิกในชุมชนช่วยกันดูแลชุมชน โดย 
    ผ่านการปฏิบัติของ ชรบ. ส่วนสมาชิกที่เหลือต้องเป็นผู้ให้การสนับสนุนไม่ 
    จ าเป็นต้องมอบเงินหรือสิ่งของแค่สนับสนุนก าลังใจความคิดและเรื่องอ่ืนๆ 
    เล็กๆน้อยๆที่พอจะท าได้ ชุมชนของเราเราต้องดูแลได้เสมอ ตลอดเวลา และ 

  ทุกคนต้องช่วยกัน  แต่ส าหรับผมผมคิดว่าคนก็มีความส าคัญที่สุดไม่ว่าจะท า 
   อะไรก็ตาม…”  

(นายสะมะแอ สาฮะ, 7 ตุลาคม 2559) 
 
จะเห็นได้ว่าผลการศึกษาทั้งจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์พบว่า  มีความคล้ายคลึงกัน  

คือ  บุคลากรมีความเกี่ ยวข้ องและมีบทบาทในการรั กษาความปลอดภัยของชุมชนของ   
อ าเภอแม่ลาน ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ต ารวจ  เจ้าหน้าที่ทหาร  ผู้น าชุมชน  สมาชิกกองอาสารักษา
ดินแดน (อส.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ซึ่งมีภารกิจและมีแผนการปฏิบัติงานต่างกัน
ไปตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ ทั้งนี้ ในปัจจุบันพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งเน้นการบูรณาการการ
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย  โดยแต่ละส่วนต่างท าหน้าที่สนับสนุนกันและกันเพ่ือให้เกิด            
ความสอดคล้องและมีเปูาหมายเดียวกันคือความมั่นคงปลอดภัยของชุมชน 

การปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชนจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานที่มี
ความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดตัวบุคคลตลอดจน
การคัดเลือกบุคคลเข้ามาปฏิบัติงานและเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงานในการรักษาความปลอดภัย
ชุมชน ทั้งนี้ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยการสนทนากลุ่มกับกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทในการ
รักษาความปลอดภัยชุมชนและประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน  ซึ่งการปฏิบัติงานของ
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เจ้าหน้าที่ฝุายต่างๆ มีความราบรื่นสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนที่ก าหนด  โดยส่วนใหญ่แล้วปฏิบัติงาน
มีความตั้งใจและเสียสละในการปฏิบัติงานเพราะถือว่าเป็นภารกิจของส่วนรวมภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชนยังคงด าเนินไปตามแผนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและ
ครอบคลุมพ้ืนทีซ่ึ่งสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์   

  
ตาราง 5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสังคมด้านการเงินเพ่ือสร้ างความมั่นคงปลอดภัย  
  ในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

รายการกระบวนการบริหารสังคมเพื่อสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. หน่วยงานรัฐสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการรักษา
ความปลอดภัยชุมชน 

3.90 1.007 มาก 

2. ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานรัฐ 
ได้บริจาคงบประมาณเพ่ือใช้ในการรักษาความปลอดภัย
ชุมชน 

3.05 1.309 ปากลาง 

3. มีการใช้งบประมาณส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน     
ด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน 

3.27 1.276 ปานกลาง 

4. มีการก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการรักษา
ความปลอดภัยชุมชน 

3.64 1.159 มาก 

5. มีการจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย เพ่ือใช้ในการรักษา
ความปลอดภัยชุมชน 

3.53 1.205 มาก 

6. มีงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความปลอดภัยชุมชน 

3.30 1.228 ปานกลาง 

7. มีการใช้จ่ายงบประมาณด้านการรักษาความปลอดภัย
ชุมชนอย่างคุ้มค่า 

3.98 1.048 มาก 

8. มีการใช้จ่ายงบประมาณด้านการรักษาความปลอดภัย
ชุมชนตามแผนงานและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

3.86 1.065 มาก 

รวม 3.56 1.162 มาก 
 
จากตาราง 5 เมื่อพิจารณากระบวนการบริหารสังคมด้านการเงินเพ่ือสร้างความมั่นคง

ปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมาก   มีเพียงประเด็น
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานรัฐได้บริจาคงบประมาณเพ่ือใช้ในการรักษาความ
ปลอดภัยชุมชน, มีการใช้งบประมาณส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน  
และมีงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน  ที่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง  X = 3.05, 3.27  และ 3.30  ตามล าดับ 
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ทั้งนี้ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ิมเติม  ผลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า  การเงินมีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารสังคม  
ดังนี้ 

 
“…ผมอยากให้ทุกฝ่ายมีมุมมองด้านการจัดการทางการเงินใหม่ 

เพราะต้องเห็นใจผู้รับผิดชอบด้วยว่าการจัดการทางการเงินเป็น เรื่องของ
ความรอบคอบถูกต้องและความโปร่งใสตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเรามี
บทเรียนกันมาพอสมควรว่าหากกิจกรรมใดก็แล้วแต่ที่มีเรื่องการใช้จ่าย 
งบประมาณจ านวนมากหรือจ านวนพอสมควรมักจะเกิดความขัดแย้งกัน  
เพราะทุกคนมุ่งหวังให้กิจกรรมประสบผลส าเร็จและคุ้มค่าที่สุด  ทั้งนี้การวาง 
แผนการจัดการทางการเงินก็เป็นไปตามระบบที่ดีอยู่แล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่ 
รับทราบและรับได้กับแผนการใช้จ่ ายทางการเงิน ดังนั้ นเราควรให้ 
ความส าคัญกับการวางแผนการเงินในเรื่องการสร้างขวัญก าลังใจของ 
ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่ ชรบ.  เราจะต้องมีแผนทางการเงิน 
รองรับค่าใช้จ่ายตรงจุดนั้นด้วย...”  

(นายสะมะแอ สาฮะ, 7 ตุลาคม 2559) 
 

“…เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเป็นเรื่องที่ ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจ 
    เพราะมีเรื่องระเบียบและกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นเจ้าหน้าที่การเงิน 
   หน่วยจึงถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญมาก  เพราะเป็นบุคลากรที่ต้อง 
   รับผิดชอบต่อการก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณร่วมกับหัวหน้าหน่วย   
    ซึ่งถือเป็นฝ่ายสนับสนุนผู้ปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น และ 
    ต้องมีความรู้ในด้านการเงินซึ่งบางคนมีประสบการณ์ในการท างานมา 
    ยาวนานก็จะสามารถน าประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผน 
    ด้านการเงินได.้..” 

 (พ.ต.ต.ลอระ เซะมิง, 7 ตุลาคม 2559) 
  
ประการต่อมาจากการสนทนากลุ่มมีผู้ร่วมสนทนาบางท่านมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่อง

การจัดสรรเงินเพื่อการพัฒนาศักยภาพประชาชนในการพ่ึงพาตนเองให้เกิดความปลอดภัยระดับบุคคล   
และสามารถลดภาระในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ในการจัดการความปลอดภัย
ในอนาคต  

  
   “…เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกันการ 

    สร้างขวัญก าลังใจและแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัตินั้นถือเป็นเรื่องที่ดี  แต่ในอีกมิติ 
    หนึ่งควรมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณให้แก่ชุมชน เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ 
    การพัฒนาศักยภาพการจัดการความปลอดภัยระดับบุคคล เพ่ือสร้างความ 
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    ตื่นตัวสร้างความรู้ในการจัดการความปลอดภัยของตนเอง   ครอบครัว  และ 
    ชุมชน  ซึ่งจะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะสร้างความคุ้มค่าในการใช้จ่าย 
    งบประมาณ   และช่วยลดภาระในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ในระดับ 
    หนึ่งเพราะหากประชาชนเข้าใจรูปแบบของการจัดการความปลอดภัยแล้ว 
    ย่อมสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้...” 

(นายมูฮ าหมัดสุกรี มูละ, 7 ตุลาคม 2559) 
 
   “…ประเด็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณการจัดการความปลอดภัยใน 

    ด้านการสร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่ดีที่ควรปฏิบัติ 
    อย่างต่อเนื่องแต่ในความเห็นส่วนตัวของผม  ผมคิดว่าชาวบ้านควรได้รับ 
    ประโยชน์จากการวางแผนการเงินโดยตรงมากขึ้นนั่นคือ  การจัดสรร 
    งบประมาณส าหรับการเพ่ิมศักยภาพระดับบุคคลในการป้องกันตนเองจาก 
    ความไม่ปลอดภัยทั้งหลายอาจมีการจัดฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการเอาตัว 
    รอดการสังเกตสิ่งผิดปกติการแจ้งเตือนข่าวสาร  เป็นต้น  เพ่ือให้ชาวบ้านมี 
    ความสามารถในจุดนั้น โดยมีตัวแทนครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมและน าไป 
    ถ่ายทอดให้กับสมาชิกในครอบครัวต่อๆ กันไป การวางแผนการเงินใน 
    ลักษณะ นี้จะท าให้ชาวบ้าน  มองภาพความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน และเกิด 
    ประโยชน์อย่างแท้จริง...”  

(ร.ต.ต.วีระพงศ์  ปูอมสกุล, 11 ตุลาคม 2559) 
 

การวางแผนด้านการเงินเป็นไปตามระบบการเงินที่ถูกก าหนดตามนโยบายของรัฐบาล  และ
แต่ละหน่วยปฏิบัติหรือแต่ละชุมชนจะมีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินซึ่งได้รับการมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยท าหน้าที่จัดท าบัญชีควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น  ภาพรวมทั่วไปของการใช้จ่าย
งบประมาณอยู่ในเกณฑ์ดีมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเหมาะสมตามภารกิจ และเกิดความคุ้มค่า  ทั้งนี้มี
ประเด็นที่น่าสนใจจากการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงิน คือ รัฐควรมีแนวทางในการ
จัดหางบประมาณโดยการจัดกิจกรรมในชุมชน เช่น กิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มเกษตรกร เพ่ือหา
รายได้สนับสนุนในการจัดการความปลอดภัยของชุมชนเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม
ความเหมาะสมและความจ าเป็น 

 
ตาราง 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสังคมด้านวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพ่ือสร้างความ 
  มั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

รายการกระบวนการบริหารสังคมเพื่อสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
ปลอดภัยชุมชน 

4.03 .977 มาก 
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รายการ ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

2. วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  มี
สภาพดีสามารถใช้งานได้ตามปกติ 

4.09 .944 มาก 

3.  ผู้ปฏิบัติ งานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน 
มีความมั่นใจในประสิทธิภาพของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.90 .863 มาก 

4. มีการจัดท าบัญชีแจกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่
ใช้ในการปฏิบัติงาน 

3.94 .937 มาก 

5. มีการตรวจสอบสภาพของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่
ใช้ในการปฏิบัติงานตามวงรอบการบ ารุงรักษา 

4.02 .851 มาก 

6. มีการตรวจสอบสถานะของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่ามีความครบถ้วน สมบูรณ์ตามบัญชี
แจกจ่าย 

4.09 .887 มาก 

รวม 4.00 .909 มาก 
 
จากตาราง 6 เมื่อพิจารณากระบวนการบริหารสังคมด้านวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพ่ือสร้าง

ความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 6 ประเด็นข้างต้น  ทั้งนี้เมื่อวัดระดับความคิดเห็นเเล้ว  พบว่า วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่ามีความครบถ้วน สมบูรณ์ตามบัญชีแจกจ่าย ( X  = 4.09) รองลงมามีความ
คิดเห็นว่า หน่วยงานรัฐให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความปลอดภัยชุมชน ( X = 4.03) และ มีความคิดเห็นว่าการการตรวจสอบสภาพของวัสดุ อุปกรณ์ 
หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานตามวงรอบการบ ารุงรักษาน้อยที่สุด ( X = 4.02)  โดยภาพรวม
กระบวนการบริหารสังคมด้านวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับมาก ( X =4.00) 

จากการสัมภาษณ์ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าการวางแผนด้านวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือ มีอยู่ 2  
ส่วน คือ การวางแผนแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ (อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน ชุดเกราะ ฯลฯ) และการวางแผน
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ซึ่งมีผู้ท าหน้าที่ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามแผน โดยเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าหน่วย   ส่วนใหญ่เรียกว่า เจ้าหน้าที่งานส่งก าลังบ ารุงท าหน้าที่ในการแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์การ
ก าหนดแผนการบ ารุงรักษา  และตรวจสอบสถานภาพวัสดุอุปกรณ์เป็นประจ าทุกเดือนเพ่ือให้มีความ
พร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ  

ในส่วนของการวางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์นั้น มีการก าหนดแผนการจัดซื้อตามวงรอบ
ปีงบประมาณ โดยมีการส ารวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์เดิมส ารวจความขาดแคลนของวัสดุอุปกรณ์
นั้นๆ  เพ่ือสรุปข้อมูลความต้องการอุปกรณ์ในแต่ละหน่วยซึ่งหน่วยสั่งการจะเป็นผู้พิจารณาจัดสรรให้
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่  
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ตาราง 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการวางแผน  
เพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. มีการประชุมก าหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความปลอดภัย 

4.11 .762 มาก 

2. มีการน าข้อมูลสถานการณ์ความไม่สงบมาปรับใช้ใน
การวางแผนการรักษาความปลอดภัยชุมชน 

4.04 .816 มาก 

3. แผนงานการรักษาความปลอดภัยชุมชนมีความ
เหมาะสมกับบริบทชุมชน 

4.10 .771 มาก 

4. มีการก าหนดแผนการรักษาความปลอดภัยชุมชน     
โดยหน่วยงานรัฐ 

4.11 .838 มาก 

5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการรักษา    
ความปลอดภัยชุมชน 

4.04 .806 มาก 

รวม 4.08 .789 มาก 
 
จากตาราง 7 เมื่อพิจารณากระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการ

วางแผนเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 5 ประเด็นข้างต้น  ทั้งนี้เมื่อวัดระดับความคิดเห็นแล้ว  คือ มีการ
ก าหนดแผนการรักษาความปลอดภัยชุมชนโดยหน่วยงานรัฐ และมีการประชุมก าหนดแผนการ
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ( X  = 4.11) และมีความคิดเห็นว่าแผนงานการรักษาความ
ปลอดภัยชุมชนมีความเหมาะสมกับบริบทชุมชน ( X = 4.10)  โดยภาพรวมกระบวนการบริหารสังคม
ด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการวางแผนเพ่ือสร้างความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี  อยู่ในระดับมาก ( X =4.08) 

จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท าให้ผู้วิจัย  พบว่า  การวางแผนการจัดการความปลอดภัย
ของอ าเภอแม่ลานให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกฝุายทั้งภาครัฐและภาคประชาชน  โดยมีกลุ่ม
ผู้น าชุมชนเป็นส่วนเชื่อมโยงการบูรณาการการปฏิบัติงาน การวางแผนจัดการความปลอดภัยของอ าเภอ
แม่ลานมีจุดเด่นอยู่ที่การมีก าลังปฏิบัติอย่างเพียงพอและครอบคลุมพ้ืนที่และการได้รับความร่วมมืออย่าง
ดีประชาชนมาโดยตลอด  ดังค าสัมภาษณ์ของพ.ต.ต.ลอระ เซะมิง  ที่ว่า 

 
   “…การวางแผนการจัดการความปลอดภัยต้องอาศัยความร่วมมือ 

    ของประชาชนเป็นล าดับแรก   ยิ่งประชาชนให้ความร่วมมือมากเท่าใด นั่นคือ  
    ความส าเร็จในการปฏิบัติงานมากเท่านั้น  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ 
    ด้วยกันเป็นเพียงแค่หลักปฏิบัติพ้ืนฐานเท่านั้น  แต่ก็ละเลยไม่ได้ทุกหน่วยถือ 
    เป็นองค์ประกอบของความส าเร็จ หน่วยใดไม่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนอีก 
    หน่วยต้องพร้อมที่จะสนับสนุน เมื่อต่างฝ่ายต่างให้ใจต่อกันความสัมพันธ์ที่ดีก็ 
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    จะเกิดขึ้นและแน่นอนว่าจะเป็นหลักประกันได้ว่าพ้ืนที่แม่ลานจะสามารถต่อ 
    ยอดในการจัดการความปลอดภัยได้อย่างดี…” 

      (พ.ต.ต.ลอระ เซะมิง, 7 ตุลาคม 2559) 
 

ตาราง 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม 
  แผนเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

รายการ ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

1 .  มี การจั ด โครงการหรื อกิ จกรรมที่ เ กี่ ยวกับแผน         
การปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยชุมชน 

4.12 .810 มาก 

2. มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ 4.16 .797 มาก 
3. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เป็นไปตามแผนงานการรักษา
ความปลอดภัยชุมชน 

4.28 .777 มาก 

4. การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด สามารถสร้างความปลอดภัย
ชุมชน และสร้างความเชื่อม่ันแก่ประชาชน 

4.07 .727 มาก 

รวม 4.15 .777 มาก 
 
จากตาราง 8 เมื่อพิจารณากระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามแผน เพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ประเด็นข้างต้น  ทั้งนี้เมื่อวัดระดับความคิดเห็นแล้ว  
พบว่า  การตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เป็นไปตามแผนงานการรักษาความปลอดภัยชุมชน ( X  = 4.28) 
รองลงมามีความคิดเห็นว่า มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพ้ืนที่เสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ ( X  = 4.16)  และมี
ความคิดเห็นว่ามีการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัย
ชุมชน ( X = 4.12)  โดยภาพรวมกระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามแผน เพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปั ตตานี   อยู่ ในระดับมาก  
( X =4.15) 

จากการสัมภาษณ์ประเด็นคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  มีประเด็นที่
ผู้วิจัยให้ความสนใจเป็นอย่างมากคือ  ด้านบุคคลากร  ซึ่งการจัดการความปลอดภัยของอ าเภอแม่ลาน มี
การก าหนดแผนการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดยแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบให้กับหน่วยปฏิบัติต่างๆ  
ซึ่งผู้น าของแต่ละหน่วยจะต้องถ่ายทอดแผนงานให้ผู้ปฏิบัติทราบอย่างเข้าใจถูกต้องตรงกัน  ดังนั้นการ
ปฏิบัติของบุคลากรในแต่ละหน่วยจึงมีความส าคัญอย่างมากเพราะนั่นหมายถึงประสิทธิภาพในการรักษา
ความปลอดภัยชุมชน  บุคลากรในแต่ละหน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งการปฏิบัติ
ของแต่ละหน่วยหรือแต่ละคนก็จะมีภารกิจแตกต่างกันออกไป  บางครั้งต้องมีการบูรณาการหลายฝุาย
เพ่ือแสดงศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัย  เช่น  การร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดใน
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พ้ืนที่การตรวจค้นสถานที่เพ่ือปูองกันการหลบซ่อนหรือใช้พ้ืนที่เป็นแหล่งพักพิงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 
เป็นต้น  จากการให้สัมภาษณ์ของ  ร.ต.สิทธิชัย ทวิทางกูร  ว่า 

 
   “..ภารกิจในการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของ 

    ประชาชนถือเป็นภารกิจหลักที่ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญที่สุดเพ่ือสร้าง 
    ความเชื่อมั่นในการด าเนินชีวิตให้กับประชาชนข้อเท็จจริงคือแต่ละหน่วยต้อง 
    มีการปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดตามข้อตกลง  แต่ในกระบวนการปฏิบัติ 
    อาจมีการยืดหยุ่นตามความเหมาะสม สิ่งส าคัญที่สุดในการลาดตระเวน 
    เส้นทางคือการท าพ้ืนที่ให้ปลอดภัย หมายถึง ในเส้นทาง ในชุมชน ใน 
    สถานที่ที่ มีประชาชนไปท ากิจกรรมต่างๆ จะต้องมีความปลอดภั ย  
    ต้องพิจารณาจัดวางก าลังอย่างรอบคอบเหมาะสมจุดไหนควรใช้ก าลังปฏิบัติ 
    เยอะจุดไหนควรเพ่ิมความถี่ในการลาดตระเวนหัวหน้าชุดจะต้องพิจารณา 
    และปรับแผนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์...” 

(ร.ต.สิทธิชัย ทวิทางกูร, 11 ตุลาคม 2559) 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในการรักษาความปลอดภัยมักเชื่อมโยงด้วยความคาดหวัง       

จากประชาชนในพ้ืนที่เพราะพ้ืนที่ใดก็ตามที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าสถานที่นั้นจะต้องมีความ
ปลอดภัย ซึ่งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร ผู้น าชุมชน อส. และ ชรบ. จะต้องมีภาพการ
ปฏิบัติงานที่มีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามแผนงาน 

 
  ตาราง 9 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ 

  ผลการปฏิบัติ เพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

เลขคณิต 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน ปฏิบัติ
ตามแผนงานที่ก าหนดอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

4.15 .769 มาก 

2. มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัย
ชุมชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ 

4.05 .763 มาก 

3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ และประเมินผล
การปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยชุมชน 

4.03 .944 มาก 

4.  มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ งาน 
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 

4.06 .805 มาก 

รวม 4.07 .820 มาก 
จากตาราง 9 เมื่อพิจารณากระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการ

ตรวจสอบผลการปฏิบัติ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ประเด็นข้างต้น  ทั้งนี้เมื่อวัดระดับความคิดเห็นแล้ว  
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน ปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดอย่างถูกต้องและ
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ต่อเนื่อง ( X  = 4.15) รองลงมามีความคิดเห็นว่ามีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ( X  = 4.06)  และมีความคิดเห็นว่ามีการตรวจสอบการปฏิบัติงานการรักษาความ
ปลอดภัยชุมชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ( X = 4.05)  โดยภาพรวมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ  อยู่ในระดับมาก ( X =4.07) 
 กล่าวโดยสรุป จากการสัมภาษณ์  พบว่า  การตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร  การเงิน  
และวัสดุอุปกรณ์ตามแผนงานที่ก าหนด มีการด าเนินการโดยหน่วยงานต้นสังกัดอยู่แล้ว  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่มีการรายงานผลการปฏิบัติเป็นประจ าทุกวัน  รวมทั้งมีแผนการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของบุคคลประจ าปี  ทั้งนี้การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจะน าไปสู่
การพิจารณาบ าเหน็จความชอบของผู้ปฏิบัติงานในด้านของการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ
ประชาชนนั้นไม่สามารถวัดค่าได้เป็นตัวเลข  แต่สามารถประเมินได้จากระดับความร่วมมือที่หน่วยงานรัฐ
ได้รับจากประชาชนในพ้ืนที่ การปฏิบัติงานที่ประชาชนเห็นชอบก็จะได้รับการสนับสนุน มีบางส่วนที่
ประชาชนไม่เห็นด้วยก็จะได้รับการปฏิเสธความร่วมมือหรือได้รับการเสนอแนวคิด  เป็นต้น 
 
ตาราง 10 ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการปรับปรุง 

  แก้ไขการปฏิบัติ เพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
รายการ ค่าเฉลี่ย 

เลขคณิต 
ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

1. มีการประชุมหารือเพ่ือทบทวนแผนการปฏิบัติงาน   
ด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน 

4.07 4.14 มาก 

2. มีการปรับปรุง แก้ไข แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษา
ความปลอดภัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.14 .796 มาก 

รวม 4.10 2.468 มาก 
 
จากตาราง 10 เมื่อพิจารณากระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการ

ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ เพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เมื่อวัดระดับความคิดเห็นแล้ว  พบว่า  มีการปรับปรุง 
แก้ไข แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ( X  = 4.14) และ
มีความคิดเห็นว่ามีการประชุมหารือเพ่ือทบทวนแผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน (
X = 4.07)  โดยภาพรวมกระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติ เพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  อยู่ในระดับมาก ( X =4.10) 
จากการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยเล่งเห็นว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับกระบวนการบริหารสังคมด้านการ
บริหารจัดการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ เพื่อสร้างความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ด้านการจัดการ 
 

   “…ผมสามารถพูดได้อย่างภูมิใจว่า ทุกวันนี้การจัดการความ 
    ปลอดภัยของอ าเภอแม่ลานมีความเป็นระบบขึ้นมาก  เพราะทุกคนรับทราบ 
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    ปัญหาร่วมกันและมีเป้าหมายเดียวกัน  นั่นคือ ต้องการความปลอดภัยในการ 
    ด าเนินชีวิต  ซึ่งสิ่งที่เอ้ืออ านวยในเรื่องนี้คือการที่ประชาชนต่างชุมชน  ต่าง 
    หมู่บ้าน  และต่างต าบล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดและอย่าง 
    ต่อเนื่อง  ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งคือการมีสัดส่วนของประชาชนทั้งสอง 
    ศาสนาที่ใกล้เคียง กัน ท าให้มีการให้เกียรติต่อกันเป็นสังคมแห่งความเก้ือกูล 
    กัน...”  

(นายส าราญ คงสุข, 11 ตุลาคม 2559) 
 
   “…ชุมชนหลายๆ ชุมชน ต้องการที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับ 

    ชุมชนด้วยองค์ความรู้และศักยภาพของสมาชิกชุมชน ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพา 
    หน่วยงานมากนัก อยากให้คนในชุมชนสร้างศักยภาพ   ในการพึ่งพาตนเอง   
    แต่ทั้งนี้หน่วยงานรัฐก็ต้องให้การสนับสนุนในเรื่องที่มีความเหมาะสม  
    เป้าหมาย  ที่ส าคัญในตอนนี้   คือการจัดการความปลอดภัยให้เกิดขึ้น 
    100% ให้ได้ เป็นการจัดการความปลอดภัย  ที่มีผู้น าชุมชนเป็นคนขับเคลื่อน  
    และชาวบ้านให้การสนับสนุนทุกครัวเรือน” 
        (นายเจะมะแอ เจะมะ, 7 ตุลาคม 2559 

 
การปูองกันเหตุในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ที่จะวิเคราะห์และ

รวบรวมข่าวจากการสังเกตสิ่งผิดปกติ และการปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการความปลอดภัย ประเด็นส าคัญประการสุดท้ายคือ การปรับศักยภาพของผู้น าชุมชนให้เป็น
ผู้ที่มีความสามารถในการเชื่อมโยงการท างาน การสั่งการ และทักษะการน า เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
ของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

 
ตาราง 11 สรุปกระบวนการบริหารสังคมในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของอ าเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี 

1.การวางแผน กระบวนการบริหารสังคม 
ด้านบุคลากร แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานจัดชุดปฏิบัติการเพ่ือปฏิบัติงาน

ตามภารกิจ ให้มีจ านวนบุคลากรเพียงพอ เหมาะสมต่อภารกิจ และ
ครอบคลุมพ้ืนที่ โดยมีเปูาหมายคือการท าพ้ืนที่ให้ปลอดภัย 

ด้านการเงิน จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและภารกิจการจัดการ
ความปลอดภัย และมีการจัดท าบัญชีการเงิน ด าเนินการตรวจสอบ 
โดยหัวหน้าหน่วยอย่างสม่ าเสมอ และค านึงถึงความคุ้มค่า 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ฯ จัดท าบัญชีควบคุมวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนแผนการแจกจ่าย ดูแลรักษา 
และตรวจสอบสถานภาพวัสดุอุปกรณ์ฯ 
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ด้านการจัดการ 1. หน่วยงานรัฐประชุมร่วมกับชุมชนเพ่ือก าหนดแผนการรักษา    ความ
ปลอดภัยชุมชน และน าข้อมูลสถานการณ์มาปรับเปลี่ยนแผนงานตาม 

 ความเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที ่
2. ใช้หลักค าสอนทางศาสนามาเป็นข้อก าหนดไม่ให้สมาชิกชุมชนมีส่วน
ร่วมกับการก่อเหตุรุนแรงหรือการสร้างความไม่ม่ันคงปลอดภัย 

2 การปฏิบัติตามแผน  
ด้านบุคลากร หัวหน้าชุดปฏิบัติการคอยควบคุม สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนที่

ก าหนด โดยมีปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตามสถานการณ์และความเหมาะสม 
โดยก าชับให้ผู้ปฏิบัติมีความพร้อม มีความรับผิดชอบ และมุ่งผลส าเร็จ
ของการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่  

ด้านการเงิน ใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายและแผนงานที่ก าหนด โดยมีหัวหน้าหน่วย
เป็นผู้ควบคุมการใช้จ่ายและมีเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้จัดท าบัญชี เพื่อให้
การใช้จ่ายเกิดความคุ้มค่า 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ฯ แจกจ่ายอุปกรณ์และวัสดุตามแผนที่ก าหนด ให้ความส าคัญกับการ
ตรวจสอบความครบถ้วน สภาพการใช้งาน และการดูแลรักษาตามวงรอบ
ที่ก าหนด  

ด้านการจัดการ บูรณาการก าลังปฏิบัติในทุกภาคส่วน เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัย
ครอบคลุมพ้ืนที่ และแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยแจ้ง
ข่าวสาร และสังเกตสิ่งผิดปกติหรือบุคคล และยานพาหนะน่าสงสัย เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการความปลอดภัยของชุมชน 

3 การตรวจสอบ  
ด้านบุคลากร ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแบบประเมินทางราชการ และ

ประเมินความส าเร็จจากสถิติการเกิดเหตุเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย 
ตลอดจนการยอมรับและการให้ความร่วมมือของชุมชนและประชาชน 

ด้านการเงิน ด าเนินการตรวจสอบโดยหน่วยงานรัฐตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ฯ ตรวจสอบสถานภาพและประสิทธิภาพเป็นประจ าทุกเดือน  
ด้านการจัดการ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้น าชุมชนและประชาชนในพ้ืนที่

ในการจัดการความปลอดภัย และการสรุปผลการปฏิบัติ เพ่ือน าไป
ปรับปรุงแก้ไข ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับพ้ืนที่ 

4.การปรับปรุงแก้ไข 
การปฏิบัติงาน 

 

ด้านบุคลากร เพ่ิมเติมความรู้ด้านกฎหมาย รวมถึงการท าความเข้าใจในอัตลักษณ์ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชุมชน 

ด้านการเงิน จัดท าข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความโปร่งใส และจัดสรร
งบประมาณในการจัดการความปลอดภัยให้เพียงพอ 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ฯ - เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์และปรับระบบการจัด
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แจกจ่ายอุปกรณ์เพ่ือให้สอดคล้องกับตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน 
- เพ่ิมความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้งานอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ เพ่ือให้
มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และเพ่ือลดอัตราการช ารุดหรือเสื่อมสภาพ 

ด้านการจัดการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการความปลอดภัยของชุมชนด้วยองค์ความรู้
และศักยภาพของสมาชิกในชุมชน ตลอดจนพัฒนารูปแบบการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพ่ือสร้างระบบปูองกันการ   ก่อเหตุจากกลุ่มผู้ก่อ
เหตุรุนแรง 

 
ปัจจัยที่สงผลต่อประสิทธิภาพการบริการสังคมที่ท าให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน   
  จังหวัดปัตตานี 
 

ตารางที่ 12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสังคมที่ท าให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย
ใน อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสังคม ค่าเฉลี่ย 
เลขคณิต 

ค่าเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านบุคลากร 4.19  .791 มาก 
ด้านการเงิน 3.56 1.162 มาก 
ด้านวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือ 4.01 .909 มาก 
ด้านการบริหาร 4.10 1.622 มาก 

รวมปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพฯ 3.96 1.121 มาก 
 

 จากตารางที่ 12 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสังคมที่ท าให้เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  พบว่า  ปัจจัยด้านบุคลากร  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารสังคมท่ีท าให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยใน อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  มาก
ที่สุด ( X = 4.19)  รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการบริหาร ( X =4.10)  และน้อยที่สุดพบว่าปัจจัยด้าน
การเงิน ( X =3.56)  โดยภาพรวม  พบว่า  ปัจจัยทั้ง 4  ด้าน  มีความส าคัญในระดับมาก  ( X =3.96) 

 ปัจจัยด้านบุคคลากรถือเป็นปัจจัยหลักและได้รับความส าคัญเป็นอย่างมากจากกลุ่มตัวอย่างโดย
บทบาทในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยชุมชนในปัจจุบันให้ความส าคัญกับบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกใน
ชุมชนหรือเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่ลาน เพราะเป็นบุคคลที่มีความคุ้นเคยกับพื้นที่ รับทราบ
ถึงอัตลักษณ์และบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งข้อมูลที่ได้ทั้งจากแบบสอบถามและจากการสนทนาท า
ให้ทราบว่าชุมชนจะต้องสนับสนุนให้บุคคลากรในชุมชนมีบทบาทในการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น  ลด
ความคาดหวังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  และหันมาพ่ึงพาตนเอง  คนในชุมชน  เป็นล าดับแรก  ใน
ส่วนของปัจจัยด้านการบริหารถือเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากเช่นกัน  ทั้งนี้ปัจจัยด้าน
การบริหาร  จ าเป็นต้องมีการวางแผน  การปฏิบัติตามแผน  การตรวจสอบ  และการปรับปรุงแก้ไข  ซึ่ง
ผู้วิจัยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างได้ทุกขั้นตอนของวงจรการบริการข้างต้น  และปัจจัยด้านการเงินถือเป็นปัจจัย
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ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญน้อยที่สุด  อันเนื่องมาจากปัจจัยด้านการเงินจ าเป็นต้องมีบุคคลที่มีความรู้  
ความสามารถในการบริหารจัดการ  อีกทั้งภาครัฐมักควบคุมระบบการใช้จ่ายทุกขั้นตอน  
 

กลยุทธ์การบริการสังคมในการสร้างความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 
 จากผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  และ 2  ข้างต้น  ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ SWOT  

เพ่ือยกร่างข้อเสนอกลยุทธ์การบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน   
จังหวัดปัตตานี  ได้ดังนี้ 

 
ตาราง 13 แสดงกลยุทธ์การบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
 จุดแข็ง (S) 

- ความสามัคคีภายในชุมชน  
- ความเชื่อมั่นและการยอมรับ
บทบาทของผู้น าชุมชน  ผู้น า
ศาสนา และผู้น าตามธรรมชาติ 
- เครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ชุมชน 
-บุคลากรมีความพร้อม 

จุดอ่อน(W) 
- การบริหารจัดการทางการเงิน 
-อุปกรณ์ไม่พร้อมต่อการใช้งาน
และไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของสมาชิก   

โอกาส(O) 
- ได้รับการสนับสนุนทั้ง
บุคลากร  เงิน  อุปกรณ์  
รวมถึงวิธีการ  จากหน่อยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  รวมทั้ง
งบประมาณที่มาจาก
ต่างประเทศที่เข้ามาในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภายใต้ 

- การจัดกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ภายในชุมชนและต่างชุมชน     
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการ
จัดการความปลอดภัย  
- ส่งเสริมบทบาทผู้น าชุมชน 
ผู้น าศาสนาและผู้น าตาม
ธรรมชาติ เป็นผู้ขับเคลื่อนการ
จัดการความปลอดภัยของชุมชน  
- น าบุคลากรที่มีความพร้อม  
เรียนรู้งานและพัฒนาศักยภาพที่
มีในตัวบุคลากร จากหน่อยงานที่
ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อน
อยู่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
- เมื่อสมาชิกพร้อม  สามารถขอ
งบประมาณในการสนับสนุนเพ่ือ
แก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัย
ภายในชุมชน 

- จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน 
เพ่ือการบริหารจัดการการเงิน 
- หน่วยงานที่สนับสนุนพ้ืนที่เข้า
มาให้ความรู้และสนับสนุน
อุปกรณ์ให้แก่สมาชิกในชุมชน 
-ศึกษาดูงานชุมชนที่มีความ
เข้มแข็ง 
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อุปสรรค(T) 
- เป็นพ้ืนที่เสี่ยงอัตราย 
-สถานการณ์ความไม่สงบใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
-การย้ายถิ่นฐานเข้าและออก
จากพ้ืนที่ 
 
 

- สร้างพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่
ปลอดภัยโดยการสอดส่องดูแล  
และสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวในการส านึกรักบ้านเกิด  
โดยเริ่มจากการรวมพลังของผู้น า
ชมชน  ผู้น าศาสนา  ผู้น าตาม
ธรรมชาติ  เป็นต้น 
 

-อุปกรณ์ท่ีไม่พร้อมต่อการใช้
งานและไม่เพียงพอ ก่อให้เกิด
ความหวาดกลัวต่อการปฏิบัติ
หน้าที่  อาจท าให้สมาชิกลด
ความรวมมือในการดูแลความ
ปลอดภัย 

 
 จากตารงที่ 13  สามารถสรุปได้ว่า  ปัจจัยภายนอกที่สมาชิกในอ าเภอแม่ลานไม่สามารถควบคุม

ได้  คือปัจจัยเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้อง
กับความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด  แต่ทั้งนี้อ าเภอแม่ลานถือว่าเป็น  หนึ่ง
อ าเภอที่มีความส าคัญในพ้ืนที่ และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน  เพ่ือลดและขจัดปัญหาความไม่
สงบที่เกิดขึ้น  ซึ่งนับว่าเป็นมิติที่ดีและถือเป็นโอกาสที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่อยงานภายนอก  ทั้ง
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  หรือแม้กระทั้งมูลนิธิ  และองค์กรต่างประเทศ  เพ่ือลดปัญหาและเพ่ิมพ้ืนที่ที่
สามารถสร้างความสุขให้แก่สมาชิกได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งอ าเภอแม่ลานมีจุดแข็งในเรื่องของสมาชิกและ
ตัวผู้น า  ทั้งผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนา  และผู้น าตามธรรมชาติอยู่แล้วนั้น  ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่าการจัดการ
ความปลอดภัยของอ าเภอแม่ลาน  นั้นมีบริบทของความสามัคคีภายในชุมชน จึงท าให้เกิดความร่วมมือ
ในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนา และผู้น าตามธรรมชาติ จะร่วมกัน
ขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ   ซึ่งเป็นบุคคลที่ประชาชนให้ความเชื่อมั่นและยอมรับ ทั้งนี้ การจัด
กิจกรรมต่างๆ จะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในชุมชนและระหว่างชุมชน ดังนั้น กลยุทธ์
ที่ควรด าเนินการ คือ การส่งเสริมบทบาทผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนา และผู้น าตามธรรมชาติจะเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยของชุมชนได้เป็นอย่างดี  

ล าดับต่อมา คือ กลยุทธ์การสร้างศักยภาพชุมชนในการปูองกันตนเองและการจัดการความรู้
ของชุมชนในการจัดการความปลอดภัย ท าให้ประชาชนมีองค์ความรู้เพ่ิมเติมอย่างถูกต้อง และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคคลอ่ืนอย่างต่อเนื่อง จะสามารถจัดการความปลอดภัยในชุมชนในระยะยาว  

  ประการต่อมาจากการศึกษาวิจัย  ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงจุดอ่อนที่เกิดขึ้นในอ าเภอแม่ลานซึ่งส่วน
ใหญ่นั้นเป็นจุดอ่อนด้านการเงิน  จุดอ่อนด้านวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือ  แต่ทั้งนี้อ าเภอแม่ลานสามารถ
ดึงโอกาสที่ได้รับมาและบรูณาการให้สามารถควบคุมจุดอ่อนได้โดยเฉพาะด้านอุปกรณ์หรือเครื่องมือนั้น  
สามารถดึงงบประมาณสนับสนุน  หรือขอรับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ในการดูแลรักษาและการใช้
ประโยชน์อย่างคุ่มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  อีกท้ังชุมชนสามารถสร้างแผนงานเพื่อกระจายอุปกรณ์
หรือเครื่องมือให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึงหรืออาจสลับสับเปลี่ยนกันในวันที่ปฏิบัติงานดูเเลความปลอดภัย
ชุมชน  ดังนั้นกลยุทธ์ที่จะต้องด าเนินการนั้นคือ  จัดตั้งคณะกรรมชุมชนเพ่ือการเบิกจ่ายอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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 ข้อกังวลในการบริหารจัดการความปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน  คือ การบริหารจัดการทาง
การเงินซึ่งประชาชนหรือชุมชนยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลจึงอาจส่งผลให้ไม่มีการตรวจสอบความคุ้มค่า
ของการจัดการทางการเงิน ดังนั้น สิ่งที่ต้องด าเนินการก าหนดเป็นกลยุทธ์ คือ การจัดตั้งคณะกรรมการ
ชุมชนเพ่ือการบริหารจัดการการเงิน  

  อุปสรรคที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ประชากรมีการย้ายถิ่นฐานเข้าและออกจากพ้ืนที่ทั้ง
ประชากรแฝงที่เข้ามาด้วยการสมรสกับคนในชุมชน หรือประชากรแฝงที่เข้ ามาพักอาศัยในบ้านญาติ
ภายในชุมชนตลอดจนประชากรแฝงที่เข้ามาท ากิจกรรมหรือท างานในชุมชน  อาทิข้าราชการทหาร 
ต ารวจ เป็นต้น  เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ไม่รับทราบข้อมูลหรือพฤติกรรมส่วนบุคคลเท่าใดนัก ท าให้ยาก
ต่อการควบคุมพฤติกรรม ดังนั้น กลยุทธ์ในการจัดการกับเรื่องดังกล่าว คือ การที่ชุมชนจะต้องมีเงื่อนไข
การปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้คือการขอจัดท าประวัติบุคคลเพ่ือรับทราบข้อมูลพื้นฐานและจัดเก็บภาพถ่ายไว้
เป็นหลักฐาน เป็นการปูองปรามความคิดที่จะเข้ามากระท าผิดหรือสร้างปัญหาต่อระบบการจัดการความ
ปลอดภัย ทั้งนี้ สมาชิกในชุมชนจะต้องร่วมกันสอดส่องพฤติกรรม หากมีสิ่งผิดปกติจะต้องแจ้งให้ผู้น า
ชุมชนทราบโดยทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




