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บทที่ 5  
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

  การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัด
ปัตตานี วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษากระบวนการบริหารสังคมในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน
อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสังคมที่ท าให้
เกิดความมั่นคงปลอดภัยใน อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และ 3) เพ่ือเสนอกลยุทธ์  การบริหาร
สังคมในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถาม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ต ารวจ จ านวน 38 คน เจ้าหน้าที่ทหาร จ านวน 56 คน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จ านวน 
41 คน และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จ านวน 179 คน กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มตัวอย่างใน
การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรักษาความ
ปลอดภัย ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และประชาชน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม ส่วนสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และข้อเสนอแนะดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย  

1. ข้อมูลทั่วไป 
จากการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 86.6 และเป็นเพศหญิง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 โดยส่วน
ใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 28 – 37 ปี จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง  
38 - 47 ปี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกร จ านวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.8 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด รองลงมามีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 71 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.6 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลปุาไร่ จ านวน 110 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35 รองลงมามีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลม่วงเตี้ย จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 34.7 และรองลงมา
มีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลแม่ลาน จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่   
มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในอ าเภอแม่ลาน 1 – 10 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมา 
มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในอ าเภอแม่ลาน 31 – 40 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 21.3 ส่วนด้าน
สถานภาพสมรส จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 ในส่วนของ
บทบาทในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่าบทบาทในการสร้าง
ความมัน่คงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลานส่วนใหญ่ คือ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน จ านวน 179 คน คิด
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เป็นร้อยละ 57.0 รองลงมาคือทหาร จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8  ต ารวจ มีจ านวนน้อยที่สุด  38 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 เหตุผลที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ชรบ. เนื่องจากในแต่ละหมู่บ้านจะมี 
ชรบ. หมู่บ้านละ 37 - 38 คน ซึ่งหากนับรวมทั้งอ าเภอแม่ลาน จะมี ชรบ. ทั้งสิ้น 820 คน (อ าเภอแม่ลาน
มี 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) 

2. กระบวนการบริหารสังคมเพื่อสร้างความม่ันคงปลดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
2.1 กระบวนการบริหารสังคมด้านบุคลากร เมื่อพิจารณาภาพรวมของกระบวนการบริหารสังคม

ด้านบุคลากรเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นในระดับมาก ( X = 4.20) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากที่สุด 
คือ มีการวางแผนอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชนอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
( X  = 4.36) รองลงมามีความคิดเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานหรือภารกิจที่
ก าหนด โดยไม่มีอุปสรรคหรือข้อจ ากัดด้านเวลา ( X = 4.31) และมีความคิดเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการ
รักษาความปลอดภัยชุมชนได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานของรัฐ ( X = 4.26)  

2.2 กระบวนการบริหารสังคมด้านการเงินเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี พบว่า ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมาก  มีเพียงประเด็นภาคเอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่ง
ไม่ใช่หน่วยงานรัฐได้บริจาคงบประมาณเพ่ือใช้ในการรักษาความปลอดภัยชุมชน, มีการใช้งบประมาณ
ส่วนบุคคลในการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน  และมีงบประมาณเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน  ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  X = 3.05, 3.27  
และ 3.30  ตามล าดับ 

2.3 กระบวนการบริหารสังคมด้านวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยใน
อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 6 ประเด็น
ข้างต้น  ทั้งนี้เมื่อวัดระดับความคิดเห็นเเล้ว  พบว่า วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานว่า
มีความครบถ้วน สมบูรณ์ตามบัญชีแจกจ่าย ( X  = 4.09) รองลงมามีความคิดเห็นว่า หน่วยงานรัฐให้การ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน ( X

= 4.03) และ มีความคิดเห็นว่าการการตรวจสอบสภาพของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานตามวงรอบการบ ารุงรักษาน้อยที่สุด ( X = 4.02)  โดยภาพรวมกระบวนการบริหารสังคมด้าน
วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือเพ่ือสร้างความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานีอยู่ในระดับ
มาก ( X =4.00) 

2.4 กระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการ 
 2.4.1 กระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการวางแผนเพ่ือสร้าง

ความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากทั้ง 5 ประเด็นข้างต้น  ทั้งนี้เมื่อวัดระดับความคิดเห็นแล้ว  คือ มีการก าหนดแผนการรักษา
ความปลอดภัยชุมชนโดยหน่วยงานรัฐ และมีการประชุมก าหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความ
ปลอดภัย ( X  = 4.11) และมีความคิดเห็นว่าแผนงานการรักษาความปลอดภัยชุมชนมีความเหมาะสม
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กับบริบทชุมชน ( X = 4.10)  โดยภาพรวมกระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับ
การวางแผนเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  อยู่ในระดับมาก ( X =4.08) 

 2.4.2 กระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผน 
เพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ประเด็นข้างต้น  ทั้งนี้เมื่อวัดระดับความคิดเห็นแล้ว  พบว่า  การตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด เป็นไปตามแผนงานการรักษาความปลอดภัยชุมชน ( X  = 4.28) รองลงมามีความคิดเห็น
ว่า มีการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพ้ืนที่เสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ ( X  = 4.16)  และมีความคิดเห็นว่ามีการจัด
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัยชุมชน ( X = 4.12)  โดย
ภาพรวมกระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผน เพ่ือสร้างความ
มั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  อยู่ในระดับมาก ( X =4.15) 

 2.4.3 กระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติ เพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ประเด็นข้างต้น  ทั้งนี้ เมื่อวัดระดับความคิดเห็นแล้ว  พบว่า 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน ปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง (
X  = 4.15) รองลงมามีความคิดเห็นว่ามีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ( X  = 4.06)  และมีความคิดเห็นว่ามีการตรวจสอบการปฏิบัติงานการรักษาความ
ปลอดภัยชุมชนโดยเจ้าหน้าที่รัฐ ( X = 4.05)  โดยภาพรวมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ  อยู่ในระดับมาก ( X =4.07) 
 2.4.4 กระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติ เพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้เมื่อวัดระดับความคิดเห็นแล้ว  พบว่า  มีการปรับปรุง แก้ไข แผนการ
ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ( X  = 4.14) และมีความคิดเห็น
ว่ามีการประชุมหารือเพ่ือทบทวนแผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยชุมชน ( X = 4.07)  
โดยภาพรวมกระบวนการบริหารสังคมด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ เพ่ือ
สร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  อยู่ในระดับมาก ( X =4.10) 
 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสังคมที่ท าให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน  
จังหวัดปัตตานี 
 ปัจจัยด้านบุคลากรซึ่งหมายถึงตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่  เป็นปัจจัยหลักที่มีความส าคัญและส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารสังคมที่ท าให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี มาก
ที่สุด ( X = 4.19)    รองลงมาคือปัจจัยด้านการบริหาร ( X =4.10)  ในส่วนของปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์
และปัจจัยทางด้านการเงินนั้น  ยังคงเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับน้อยที่สุด ( X =
4.01)   ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้มีความส าคัญไม่แตกต่างกันมากนัก   
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4 ข้อเสนอกลยุทธ์การบริหารสังคมเพื่อความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 
 1. ส่งเสริมบทบาทผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนา และผู้น าตามธรรมชาติเพ่ือขับเคลื่อนการจัดการ

ความปลอดภัยของชุมชนในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 
 2. สร้างศักยภาพชุมชนในการปูองกันตนเองและการจัดการความรู้ของชุมชนในการจัดการ

ความปลอดภัย 
 3. จัดตั้งคณะกรรมชุมชนเพ่ือการเบิกจ่ายอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 4. การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือการบริหารจัดการการเงิน  
 5. จัดท าประวัติบุคคลในชุมชนทั้งใหม่และเก่าเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานชุมชน 

 
การอภิปรายผล 

การที่ผู้วิจัยได้ศึกษากลยุทธ์การบริหารสังคมเพ่ือสร้างความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี ท าให้ทราบถึงกระบวนการและองค์ความรู้ในการบริหารสังคม เพ่ือน าไปสู่การเสนอ 
กลยุทธ์เพ่ือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โดยสามารถอภิปรายผลได้
ดังนี้ 

1. กระบวนการบริหารสังคมเพื่อสร้างความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  
เนื่องจากพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ที่มีระดับความปลอดภัยค่อนข้างสูง 

เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ข้างเคียงในจังหวัดเดียวกัน คือ อ าเภอเมือง อ าเภอหนองจิก อ าเภอยะรัง และ
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี แต่จากการศึกษาพบว่ายังคงมีกระบวนการวางแผนอัตราก าลังอย่าง
เข้มงวด มีการก าหนดจ านวนผู้ปฏิบัติอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจในแต่ละพ้ืนที่ โดย
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ประชาชน  มี
ความคาดหวังในผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สอดคล้องกับทฤษฎีระบบของเกตเซลส์ และกูบา 
(2556) ที่กล่าวถึงระบบเชิงสังคมวิทยาว่า พ้ืนฐานของระบบสังคมประกอบด้วย 2 มิติ คือ มิติสถาบัน 
กับมิติบุคคล ซึ่งในส่วนของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นถือเป็นบทบาทท่ีประชาชนคาดหวัง นั่นคือ 
ความคาดหวังที่จะได้เห็นได้รับรู้ต่อบทบาทนั้นๆ ซึ่งบทบาทของเจ้าหน้าที่คือการเป็นผู้ที่มีความสามารถ
ในการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น    

แม้ว่าสถิติการเกิดคดีที่เกี่ยวกับความม่ันคงปลอดภัยลดลงในทุกปี แต่เรื่องของความไม่มั่นคง
และความไม่ปลอดภัยยังเป็นสิ่งที่ไม่สามารถคาดเดาหรือท านายล่วงหน้าได้ ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ กับใคร 
ที่ไหน และโดยวิธีใด ดังนั้น วิธีการที่เหมาะสมคือการจัดการความปลอดภัยทั้งระบบ กล่าวคือ เป็นการ
ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐ ผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา ชุมชน และประชาชน ทุกภาคส่วนต้องมีส่วน
ร่วมในการจัดการความปลอดภัยอย่างเต็มใจ เพราะจะสามารถท าให้ระบบการจัดการความปลอดภัยมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยในปัจจุบันภาคประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการความปลอดภัยใน
ชุมชนตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิมล  แซ่ก่อง (2553) กล่าวว่า ขั้นตอนของการปูองกันภัยที่ขาด
ไม่ได้คือ การได้รับความร่วมมือจากประชาชนและจากทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ประกอบกับบริบทชุมชนใน
เชิงภูมิศาสตร์พบว่าแต่ละชุมชนมีขอบเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ท าให้เอ้ือประโยชน์ต่อการติดต่อสื่อสาร 
และการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันรวมถึงการมีกิจกรรมร่วมกันจนเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างชุมชน
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แบบไม่เป็นทางการ สอดคล้องกับ สนธยา  พูลศรี (2550) ที่กล่าวถึงความหมายของชุมชนว่า เป็นกลุ่ม
ทางสังคมที่มีกิจกรรมร่วมกันในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มีความสัมพันธ์มีการติดต่อสื่อสาร มีการ
ร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยกัน    

กระบวนการบริหารสังคม นอกจากมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินแล้ว ยังต้องเป็นกระบวนการที่สามารถสร้างความไว้ใจ  ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงาน    
ของเจ้าหน้าที่รวมถึงการลดความหวาดกลัวและหวาดระแวงต่อสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประชาชนสามารถเดินทางไปท าภารกิจส่วนตัวสามารถประกอบอาชีพหรือประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาอย่างสบายใจ ซึ่งในการปฏิบัติที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มีการตั้งจุดตรวจและจุดสกัด
บริเวณพ้ืนที่เสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ  และในการปฏิบัติดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและเอ้ืออ านวยจาก
ชุมชน โดยมีเปูาหมายคือการสร้างพ้ืนที่ให้มีความปลอดภัยส าหรับประชาชน ทั้งนี้ ด้วยบริบทของความ
เป็นชุมชนสองวิถี และบริบทของเครือญาติในชุมชน จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการสร้างความเชื่อมั่นของ
ประชาชน เป็นทุนทางสังคมที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยอย่างแท้จริง สอดคล้องกับ Robert 
Putnam (1993, อ้างถึงในจามะรี  เชียงทอง, 2549) ที่กล่าวถึงทุนทางสังคมว่า เป็นรูปแบบการจัดการ
ทางสังคม เช่น ความเชื่อ และเครือข่าย เป็นต้น ซึ่งจะท าให้สังคมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิก
ในชุมชนมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันและท าให้เกิดความร่วมมือกันในด้านต่างๆ ที่จะสามารถด าเนินไปด้วยดี 

กระบวนการที่ส าคัญในล าดับถัดมาคือการปฏิบัติตามแผนงานที่ก าหนดไว้ของแต่ละปัจจัย  
ทางกระบวนการบริหาร (บุคลากร การเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ) ซึ่งต้องยอมรับว่าในพ้ืนที่
อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่มีการปฏิบัติงานตามแผนงานอย่างน่าพอใจ ประเด็นที่น่าเป็น
ห่วงคือเรื่องการบริหารจัดการการเงิน เพราะเป็นเรื่องที่ต้องวัดผลด้วยความคุ้มค่า ความคุ้มค่าที่ปรากฏ
คือการรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในทางปฏิบัติพบว่างบประมาณในการจัดการ
ความปลอดภัยมีอยู่อย่างจ ากัด 

ในส่วนของการจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เป็นการวางแผนเพื่อการแจกจ่ายให้มี
ความพอเพียงกับจ านวนผู้ปฏิบัติงาน และควบคุมการใช้งานด้วยการก าหนดการตรวจสอบสถานภาพ 
ประสิทธิภาพการใช้งานตามวงรอบ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่าภาพรวมของการจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์
นั้น หน่วยงานรัฐจะเป็นผู้สนับสนุน โดยจัดท าบัญชีแจกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ให้กับชุดปฏิบัติการต่างๆ   
ในพ้ืนที ่ซึ่งมีบุคลากรบางคนต้องจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นด้วยงบประมาณส่วนบุคคล ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
ปัญหาของความเสื่อมสภาพของอุปกรณ์จึงท าให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์เสื่อมถอยลงบุคลากรจึงต้อง
จัดซื้อด้วยงบประมาณของตนเอง เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจมากขึ้น  

ประเด็นต่อมาเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือชุมชน ได้เสนอแนะความคิดเห็นในการ
จัดการความปลอดภัยในฐานะเจ้าของพื้นที่ ด้วยการพูดคุยอย่างเป็นทางการจากการประชุม หรือการ
พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการด้วยการบอกกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ตนเองมีความสนิทสนม คุ้นเคย และมีความ
เชื่อใจเพ่ือส่งต่อแนวคิดไปยังหน่วยงานรัฐในการพิจารณาด าเนินการตามความต้องการจึงเป็นเรื่องของ
ความต้องการความม่ันคงในชีวิต ซึ่งเป็นความต้องการที่ตามมาจากความต้องการในเรื่องปัจจัยพื้นฐาน  
คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วพบว่าประชาชนที่อาศัยอยู่
ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และพ้ืนที่ อ่ืนๆ มีความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต  
และเป็นความต้องการในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับณรัชช์อร  ศรีทอง (2554) ที่กล่าวว่าคนจะเริ่มความ
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ต้องการทางด้านร่างกายเป็นอันดับแรก ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานมากที่สุด จากนั้นจึงมีความ
ต้องการในล าดับที่สูงไปตามทฤษฎีความต้องการของ Maslow ซึ่งกล่าวถึงความต้องการของคน 5 อย่าง 
คือ ความต้องการทางด้านร่างกาย ความต้องการความม่ันคง  ความต้องการทางสังคม  ความต้องการ
เกียรติยศชื่อเสียง และความต้องการความสมหวังของชีวิต 

ภาพรวมของการปฏิบัติงานจะประสบผลส าเร็จนั้น นอกจากการมีการวางแผนที่ดีและการ
ปฏิบัติตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องค านึงถึงการตรวจสอบผลการปฏิบัติ และด าเนินการ
ทบทวนแผนงาน ภารกิจ อย่างเป็นระบบ เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม 
ถูกต้อง ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ ให้สามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง 
ความสามารถ เป็นผู้ที่ได้รับเกียรติและความไว้ใจจากประชาชนซึ่งสอดคล้องกับสุวิมล แซ่ก่อง (2553) ที่
กล่าวว่า ภายหลังจากการปฏิบัติงานปูองกันภัยจะต้องมีการทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานโดยใช้
วิธีการประเมินว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่และตรงกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
หรือไม่ เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนของการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  

ปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่งที่สนับสนุนให้การจัดการความมั่นคงปลอดภัยมีประสิทธิภาพ คือ 
ความสามัคคีของคนในชุมชนซึ่งเกิดจากการรับรู้และการได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเดือดร้อนในการด าเนินชีวิตของประชาชน 
ดังนั้น จึงมีการรวมตัวกันเพ่ือแก้ปัญหาและจัดระบบความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ ทัศนีย์ 
ลักขณาภิชนชัช (2551) ศึกษาเรื่อง การบริหารสังคมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมือง โดยกล่าวว่า 
ปัจจัยร่วมในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้แก่ สภาพปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนจะ
เป็นสาเหตุของการรวมตัวเป็นพลังขับเคลื่อนในการจัดการปัญหาของชุมชน  

 
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสังคมที่ท าให้เกิดความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน 

จังหวัดปัตตานี  
 ปัจจัยด้านบุคลากร  เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารสังคมที่ท าให้เกิดความ

มั่นคงปลอดภัยใน อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการบริหาร และ
น้อยที่สุดพบว่าปัจจัยด้านการเงิน โดยภาพรวม ปัจจัยทั้ง 4  ด้าน  มีความส าคัญในระดับมาก 
 ปัจจัยด้านบุคคลากรถือเป็นปัจจัยหลักและได้รับความส าคัญเป็นอย่างมากจากกลุ่มตัวอย่างโดย
บทบาทในการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยชุมชนในปัจจุบันให้ความส าคัญกับบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกใน
ชุมชนหรือเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในอ าเภอแม่ลาน เพราะเป็นบุคคลที่มีความคุ้นเคยกับพื้นที่ รับทราบ
ถึงอัตลักษณ์และบริบทของชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งข้อมูลที่ได้ทั้งจากแบบสอบถามและจากการสนทนาท า
ให้ทราบว่าชุมชนจะต้องสนับสนุนให้บุคคลากรในชุมชนมีบทบาทในการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น  ลด
ความคาดหวังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่ และหันมาพ่ึงพาตนเอง  คนในชุมชน  เป็นล าดับแรก   
 
3. กลยุทธ์การบริหารสังคมเพื่อสร้างความม่ันคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 

แม้ว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มลดน้อยลงประกอบกับ
รัฐบาลยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงในพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ท าให้
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อ าเภอแม่ลานมีภาพของความม่ันคงปลอดภัยในระดับสูง แต่ประเด็นดังกล่าวยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า
พ้ืนที่อ าเภอแม่ลานจะมีความมั่นคงและปลอดภัยจากการกระท าของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ดังนั้น นโยบาย
ที่รัฐยังคงต้องด าเนินการต่อไป คือการจัดการความปลอดภัยในทุกระดับ ทั้งระดับบุคคล ระดับชุมชน 
และระดับอ าเภอ  

การจัดการความปลอดภัยของอ าเภอแม่ลาน มีปัจจัยสนับสนุนคือ บริบทของความสามัคคี
ภายในชุมชน จึงท าให้เกิดความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยที่ผู้น าชุมชนและผู้น า
ศาสนา และผู้น าตามธรรมชาติจะร่วมกันขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นบุคคลที่ประชาชนให้
ความเชื่อมั่นและยอมรับ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมต่างๆ จะน าไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายใน
ชุมชนและระหว่างชุมชน ดังนั้น กลยุทธ์ที่ควรด าเนินการ คือ การส่งเสริมบทบาทผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา 
และผู้น าตามธรรมชาติ จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยของชุมชนได้เป็นอย่างดี  

ล าดับต่อมา คือ กลยุทธ์การสร้างศักยภาพชุมชนในการปูองกันตนเอง และการจัดการความรู้
ของชุมชนในการจัดการความปลอดภัย ท าให้ประชาชนมีองค์ความรู้เพ่ิมเติมอย่างถูกต้อง และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ไปยังบุคคลอ่ืนอย่างต่อเนื่อง จะสามารถจัดการความปลอดภัยในชุมชนที่ในระยะยาว  

ข้อกังวลในการจัดการความปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน คือ การบริหารจัดการทางการเงินซึ่ง
ประชาชนหรือชุมชนยังไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล จึงอาจส่งผลให้ไม่มีการตรวจสอบความคุ้มค่าของการ
จัดการทางการเงิน ดังนั้นสิ่งที่ต้องด าเนินการก าหนดเป็นกลยุทธ์ คือ การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือ
การบริหารจัดการการเงิน  

ประการต่อมา คือ การจัดการความรู้ของชุมชนในการจัดการความปลอดภัย ถือเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญอย่างมาก เพราะการด ารงอยู่ของชุมชนจ าเป็นต้องอาศัยความรู้เป็นหลักในการด าเนินชีวิต
หรือการแก้ไขปัญหาชุมชน ซึ่งในปัจจุบันระบบสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทต่อการด าเนิน
กิจกรรมทางสังคมในหลากหลายรูปแบบและสามารถเชื่อมโยงการปฏิสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น  ควร
มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้วยระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการข่าวในการปูองกันการก่อเหตุรุนแรง  
และพัฒนาศักยภาพการจัดการความปลอดภัยของชุมชน  

อุปสรรคที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ประชากรที่เข้ามาในพ้ืนที่ทั้งประชากรแฝงที่เข้ามาด้วย
การสมรสกับคนในชุมชน หรือประชากรแฝงที่เข้ามาพักอาศัยในบ้านญาติภายในชุมชน ตลอดจน
ประชากรแฝงที่เข้ามาท ากิจกรรมหรือท างานในชุมชน เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่ไม่รับทราบข้อมูลหรือ
พฤติกรรมส่วนบุคคลเท่าใดนัก ท าให้ยากต่อการควบคุมพฤติกรรม ดังนั้น กลยุทธ์ในการจัดการกับเรื่อง
ดังกล่าว คือ การที่ชุมชนจะต้องมีเงื่อนไขการปฏิบัติต่อคนกลุ่มนี้คือการขอจัดท าประวัติบุคคลเพ่ือ
รับทราบข้อมูลพ้ืนฐานและจัดเก็บภาพถ่ายไว้เป็นหลักฐาน เป็นการปูองปรามความคิดที่จะเข้ามากระท า
ผิดหรือสร้างปัญหาต่อระบบการจัดการความปลอดภัย ทั้งนี้ สมาชิกในชุมชนจะต้องร่วมกันสอดส่อง
พฤติกรรม หากมีสิ่งผิดปกติจะต้องแจ้งให้ผู้น าชุมชนทราบโดยทันที  
 
 
 
] 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยกลยุทธ์การบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในอ าเภอแม่ลาน 
จังหวัดปัตตานี ท าให้ทราบถึงกระบวนการและองค์ความรู้ในการบริหารสังคม อันจะน าไปสู่การจัดการ
ความมั่นคงปลอดภัยในชุมชน แต่ผู้วิจัยเห็นว่ายังมีบางประเด็นที่ใคร่ขอเสนอเพ่ือเป็นแนวทาง
ประกอบการพิจารณา เพ่ือการพัฒนากระบวนการและการจัดการองค์ความรู้ในการบริหารสังคมที่ดี
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการขยายเครือข่ายความร่วมมือในระดับชุมชนนอกจากความร่วมมือระหว่างชุมชน

ภายในอ าเภอแม่ลานเพียงพ้ืนที่เดียว โดยขยายเครือข่ายความร่วมมื อไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น  
อ าเภอเมือง  อ าเภอหนองจิก  อ าเภอยะรัง  อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และอ าเภอเมือง จังหวัด
ยะลา เพ่ือเพ่ิมมิติด้านกระบวนการบริหารสังคม   การสร้างกลยุทธ์ในการจัดการความปลอดภัยด้วย
บริบทชุมชน เครือข่ายความรู้ในการจัดการความปลอดภัยชุมชน เป็นต้น 

2. ภาครัฐควรส่งเสริมผู้ที่มีความรู้หรือความสามารถเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมชน ซึ่งถือ
เป็นผู้น าตามธรรมชาติ และมักแสดงบทบาทเพ่ือประโยชน์ของชุมชนอย่างเหมาะสมและจริงใจ เช่น 
จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความมั่นคงปลอดภัยระดับชุมชน โดยมีผู้น าชุมชน ผู้น าศาสนา และผู้น าตาม
ธรรมชาติ เป็นส่วนขับเคลื่อน แนะน า กระตุ้น ชักจูง และสร้างแรงจูงใจให้กับคนในชุมชนคล้อยตาม
แนวคิด และสนับสนุนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

3. ภาครัฐควรก าหนดแผนงานหรือจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการข่าวในพ้ืนที่ เพราะจะ
สามารถสร้างกระบวนการสังเกต ตรวจสอบ สิ่งผิดปกติ ตลอดจนการรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการจัดระบบความปลอดภัยของชุมชน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 

4. ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ควรร่วมกันก าหนดแผนงานการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร โดยการน าระบบสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์มาพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือให้มีรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล และสามารถสร้างทักษะการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการความปลอดภัยของชุมชน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษากลยุทธ์การบริหารสังคมเพ่ือสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
2. ควรศึกษาบทบาทและพฤติกรรมของผู้น าตามธรรมชาติในการจัดการความมั่นคงปลอดภัย

ของชุมชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
3. ควรศึกษาการสร้างประสิทธิภาพด้านการข่าวเพ่ือการจัดการความปลอดภัยในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต ้
4. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการจัดการความมั่นคงปลอดภัย

ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 




