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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการแกไขปญหาการกอ
ความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย รวมทั้งทําการเปรียบเทียบสิ่งที่ตองการของแตละปจจัย
กับความเปนจริงหรือสภาพที่เปนจริง (Real or Reality) โดยสืบคนขอมูลจากเอกสาร ความคิดเห็นของผูบริหารใน
หนวยงานที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมผูใหขอมูลหลัก ที่เปนการเลือกตามความประสงคดวยตัวผูวิจัยเอง
จากกลุมของขาราชการทหาร ตํารวจ พลเรือน และกลุมของนักวิชาการ นักการเมืองทองถิ่น ผูนําศาสนา และประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต
ผลการวิจั ยพบว า ป จจั ยที่ มี ผลต อการแกไขป ญหาการก อความไมสงบในพื้ นที่ ดั งกล าวของหน วยงานหลั กที่
รับผิดชอบ ประกอบดวย วัฒนธรรมองคการ โครงสราง และกระบวนการ สภาพที่เปนจริงมีความเหมาะสมใกลเคียงกับ
สิ่งที่ตองการ สําหรับทรัพยากร และสมรรถนะ ก็มีความเหมาะสมเชนเดียวกัน จะมีสวนนอยที่บุคลากรประพฤติตนนอก
วินัย และตองเพิ่มการใชบุคคลของทองถิ่นใหเกิดประโยชนตอการแกไขปญหาใหมากยิ่งขึ้น แตสิ่งที่สําคัญก็คือ ปจจัย
นโยบาย ยุทธศาสตร/ยุทธวิธี สภาพที่เปนจริงยังไมสอดคลองใกลเคียงกับสิ่งที่ตองการมากเทาที่ควร กลาวคือ มีการ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร/ยุทธวิธีที่ดีแลว แตการนําไปสูการปฏิบัติยังไมครบถวนสมบูรณ และการปฏิบัติจริงบางอยาง
ก็ขัดแยงกับนโยบายหรือยุทธศาสตรท่ีกําหนด ฝายการเมืองและหนวยเกี่ยวของตาง ๆ ยังไมไดใหความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร/ยุทธวิธี อยางเต็มที่ อีกทั้งไมไดมีการประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร/ยุทธวิธี อยาง
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Abstract
The objectives of this qualitative dissertation are to determine factors impinging upon the resolution to the
insurgency problems in three southernmost provinces of Thailand, and to compare things required for each factor with
what appear as the real or reality. The data were gathered from documentary, the units involving administrators’ idea
and in-depth interview with the key informants by purposive selection. The key informants were selected from
groups of solders, police officers, civil officials and group of scholars, local politicians, imams and general people in three
southernmost provinces.
It was found from the study that factors impinging upon the resolution to the insurgency problems of the
principal units responsible for the matters consisted of, organizational culture, structure and process/ technology, that the
real/reality were appropriate and close to what were required. The resources and capabilities were found to be
likewise, appropriate to what were expected, there was only a small number of personnel have gone astray and
provided that more local dwellers were brought into the ball game of resolving the problems. There existed one more
important thing: the policy, strategy/tactic the real situation were still not compatible with what was required. To put it
another way, there existed good policy, strategy/ tactics but their implementation were not complete and sufficient.
Worse yet were some measures of implementation which were incompatible with the stated policy or strategy. Politicians
and units involved did not give enough importance to fully effectively drive the announced policy/strategy/tactic to
reality. Moreover there were not evaluate the measures in following up the policy, strategy/tactics.
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