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ผลสํารวจกรุงเทพโพลล : ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตคิดอยางไร 
                                          กับการแกปญหาความไมสงบของรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ 

 
 ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพไดดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชาชน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใตคดิอยางไรกับการแกปญหาความไมสงบของรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ” โดยเก็บขอมูลเม่ือวันที่  
6-8 พฤศจิกายนที่ผานมา จากประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตทั้งในเขตอําเภอเมืองและนอกเขตอําเภอเมือง ไดแก 
จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส จํานวน 600 คน เปนเพศชายรอยละ 50.7 และเพศหญิงรอยละ 49.3 สรปุผลได
ดังน้ี 

1. การติดตามขาวเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตที่นําเสนอทางสื่อมวลชน 
- ติดตามทุกวนั/เกือบทุกวนั รอยละ  68.7 
- ติดตามสัปดาหละ 3-4 วัน รอยละ 23.7 
- ติดตามสัปดาหละ 1-2 วัน รอยละ  6.3 
- ไมไดติดตามเลย  รอยละ  1.3 
 

2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกตองเที่ยงตรงของขาวเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
ที่นําเสนอทางสื่อมวลชนในขณะนี้ 
 - ถูกตองเที่ยงตรงมาก  รอยละ 11.0 
 - คอนขางถูกตองเที่ยงตรง รอยละ 55.7 
 - ไมคอยถูกตองเที่ยงตรง  รอยละ 29.7 
 - ไมถูกตองเทีย่งตรงเลย  รอยละ  3.6   

3. ความพึงพอใจการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของเจาหนาที่รัฐในขณะนี้ พบวา 
 พอใจ 

(รอยละ) 
ไมพอใจ 
(รอยละ) 

ไมแสดงความเห็น 
(รอยละ) 

1. ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของคร ู 86.7 6.5 6.8 
2. ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของทหาร 75.3 11.0 13.7 
3. ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ฝายปกครอง 46.7 17.0 36.3 
4 ความพึงพอใจการปฏิบัติงานของตํารวจ 32.7 42.0 25.3 

 
 



 2

4. เมื่อถามถึงการดําเนินการที่ผานมาของรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ วาจะสามารถชวยแกปญหาความไมสงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใตไดหรือไม พบวา 
 ชวย

แกปญหาได 
ชวยแกปญหา

ไมได 
ไมแนใจ 

1. การฟนฟูศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน 
    ภาคใต (ศอ.บต.) ขึ้นมาแทนกองอํานวยการเสริมสราง 
    สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.) 

35.0 28.3 36.7 

2. การออกมากลาวขอโทษประชาชนในจังหวัด 
    ชายแดนภาคใตของ พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท 

34.7 35.0 30.3 

3. การถอนฟองผูตองหากรณ ีสภอ.ตากใบ 27.3 42.7 30.0 
4.การเรงรัดหาตัวคนผิดจากคดีการหายตัวไปของ 
   ทนายสมชาย นีละไพจิตร  

20.7 44.3 35.0 

 
5. สําหรับความคิดเห็นตอสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตนับจากนี้เปนตนไป 

- เชื่อวาจะดีขึ้น   รอยละ 18.0 
- เชื่อวาจะยังคงเหมือนเดิม รอยละ 53.7 
- เชื่อวาจะแยลง   รอยละ 28.3 

 
6. ความเชื่อมั่นวารัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ จะสามารถแกปญหาความไมสงบในภาคใตใหหมดไปนั้น  พบวา 

- เชื่อวาจะแกได  รอยละ 12.8 
  เพราะ   รัฐบาลมีความตั้งใจจริงในการแกปญหา มีแนวทางที่ชัดเจนในการแกปญหา  
             เนนความสามัคคีปรองดอง และเขาใจปญหาในเชิงลึก เปนตน 
 
-  เชื่อวา จะแกไมได รอยละ 30.8 

เพราะ   มีเวลานอยเกินไปในการแกปญหา ปญหาสะสมบานปลายจนยากจะแกไข   
ไมเชื่อวารัฐบาลจะสามารถดึงคนในพื้นที่มาเปนแนวรวมได รัฐบาลไมเด็ดขาดและ
ยอมออนขอใหฝายผูกอความไมสงบมากเกินไป และรฐับาลมุงสรางภาพมากกวา
แกปญหาอยางจริงจัง เปนตน 

 
 -  ไมแนใจ  รอยละ 56.4 
 
 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลสํารวจเมื่อวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2548 ในยุครัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
พบวา  
 ยุครัฐบาล  

พ.ต.ท. ทักษิณ 
ยุครัฐบาล 

พล.อ. สุรยุทธ 
เชื่อวารัฐบาลจะแกปญหาได 14.7 12.8 
เชื่อวารัฐบาลจะแกปญหาไมได 44.5 30.8 
ไมแนใจ 40.8 56.4 

 
 



 3

7. ส่ิงที่ประชาชนในพื้นที่เห็นวารัฐบาลควรทํามากที่สุดในขณะนี้เพ่ือแกปญหาความไมสงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก 

- ใชความเด็ดขาดกับผูกอความไมสงบ เชนจับไดแลวอยาปลอยตัวออกมา รอยละ 29.2 
- สรางความเทาเทียมและเปนธรรมใหเกิดขึน้/ ไมใหมีปญหาเรื่องประชาชนชั้น 2 รอยละ 17.3 
- ปรับปรุงระบบขาวกรองเพื่อสรางความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยแกประชาชน รอยละ 13.9 
- เรงศึกษาสาเหตุที่แทจริงแลวออกมาตรการแกปญหาใหชดัเจนกวาที่เปนอยู  รอยละ  8.7 
- ใหความรู สรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักศาสนาแกประชาชนในพื้นที ่ รอยละ  6.5 
- คัดเลือกและอบรมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในพื้นที่ใหดีกวานี้    รอยละ  5.6 
- อยูเฉยๆ งดใหสัมภาษณ งดใหขาวเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบ   รอยละ  1.3 
- อื่นๆ เชน ยายผูชายอายุ 15-30 ปออกไปทาํงานนอกพื้นที่ เจรจากับรัฐบาลมาเลเซีย  
  เพื่อแกปญหาเรื่องบุคคลสองสัญชาติ และอยามุงแกปญหาเฉพาะหนามากเกินไป ฯลฯ รอยละ  3.1 
- ไมระบุ          รอยละ 14.4 
 
 
 

 
------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ   โทร. 02-350-3500 ตอ 1776 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในประเด็นตอไปนี้  

1. ความพึงพอใจการปฏิบัติงานในพื้นที่ขณะนีข้องเจาหนาที่รฐั 
2. ความคิดเห็นตอแนวทางการแกปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตของรัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท 
3. ความเชื่อมั่นวารัฐบาล พล.อ. สุรยุทธ จะสามารถแกปญหาดังกลาวใหหมดไปได 
4. ขอเสนอแนะในการแกปญหาที่เห็นวารัฐบาลควรทํามากที่สุดในขณะนี้ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชวิธีสุมตัวอยางประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดยะลา 

ปตตานี และนราธิวาส ทั้งในเขตอําเภอเมืองและนอกเขตอาํเภอเมือง  ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 600  คน เปนเพศชายรอยละ 50.7 
และเพศหญิงรอยละ 49.3 
  ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
 ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีความคลาดเคลื่อน ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

วิธีเกบ็รวบรวมขอมูล 
การเก็บขอมูลใชแบบสอบถามสัมภาษณความคิดเห็นของประชากรเปาหมายที่สุมได  
ระยะเวลาในการเก็บขอมลู   :       6-8 พฤศจิกายน 2549 

             วันที่เผยแพรผลการสํารวจ   :          9 พฤศจิกายน 2549 
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ตาราง ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ :   
            ชาย 304 50.7 
            หญิง 296 49.3 
อายุ   
            18-25 ป 114 19.0 
            26-35 ป 204 34.0 
            36-45 ป 184 30.7 
            46 ปขึ้นไป 98 16.3 
การศึกษา   
             ตํ่ากวาปริญญาตรี 316 52.7 
           ปรญิญาตรี 258 43.0 
           สูงกวาปริญญาตรี 26 4.3 
อาชีพ   
           ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 122 20.3 
           คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 154 25.7 
           รับจางทั่วไป 88 14.7 
           พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 64 10.7 
           เกษตรกรรม/ประมง 30 5.0 
           นิสิต/นักศึกษา 78 13.0 
           อืน่ๆ อาทิ อาชีพอิสระ พอบาน แมบาน  

และเกษียณอายุ 
64 10.6 

   


