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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการแก้ไขปั ญหาการก่อ
ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย รวมทั้งทําการเปรี ยบเทียบสิ่ งที่ตอ้ งการของแต่ละปั จจัย
กับความเป็ นจริ งหรื อสภาพที่เป็ นจริ ง (Real or Reality) โดยสื บค้นข้อมูลจากเอกสาร ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ที่เป็ นการเลือกตามความประสงค์ดว้ ยตัวผูว้ ิจยั เอง
จากกลุ่มของข้าราชการทหาร ตํารวจ พลเรื อน และกลุ่มของนักวิชาการ นักการเมืองท้องถิ่น ผูน้ าํ ศาสนา และประชาชน
ทัว่ ไปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยที่ มี ผลต่ อการแก้ไขปั ญหาการก่ อความไม่ สงบในพื้ นที่ ดังกล่ าวของหน่ วยงานหลักที่
รับผิดชอบ ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์การ โครงสร้าง และกระบวนการ สภาพที่เป็ นจริ งมีความเหมาะสมใกล้เคียงกับ
สิ่ งที่ตอ้ งการ สําหรับทรัพยากร และสมรรถนะ ก็มีความเหมาะสมเช่นเดียวกัน จะมีส่วนน้อยที่บุคลากรประพฤติตนนอก
วินัย และต้องเพิ่มการใช้บุคคลของท้องถิ่นให้เกิ ดประโยชน์ต่อการแก้ไขปั ญหาให้มากยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่สําคัญก็คือ ปั จจัย
นโยบาย ยุทธศาสตร์ /ยุทธวิธี สภาพที่ เป็ นจริ งยังไม่สอดคล้องใกล้เคี ยงกับสิ่ งที่ ตอ้ งการมากเท่าที่ ควร กล่าวคือ มี การ
กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์/ยุทธวิธีที่ดีแล้ว แต่การนําไปสู่ การปฏิบตั ิยงั ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และการปฏิบตั ิจริ งบางอย่าง
ก็ขดั แย้งกับนโยบายหรื อยุทธศาสตร์ ที่กาํ หนด ฝ่ ายการเมืองและหน่วยเกี่ยวข้องต่าง ๆ ยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ /ยุทธวิธี อย่างเต็มที่ อีกทั้งไม่ได้มีการประเมินผลนโยบาย ยุทธศาสตร์ /ยุทธวิธี อย่าง
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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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