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ผลสํารวจเรื่อง  
1 ปรัฐบาลยิง่ลักษณกับการแกปญหาไฟใต 

 

ประชาชนชายแดนใต 90% ชี้รัฐไมจริงจังกับการแกปญหา     59.2% เชื่อรฐัแกปญหาไมถูกทาง  43.4% ย้ํา
การประกาศเคอรฟวไมชวยลดหรือแกปญหาได และยิ่งไปกวาประชาชน 79.8% ระบุใชชีวิตดวยความ
หวาดกลัว  

 

 ศูนยวิจัยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจเรื่อง “1 ปรัฐบาลยิง่ลักษณกับการแกปญหาไฟ
ใต” โดยเก็บขอมูลจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปที่พักอาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซ่ึงเปนพื้นที่เสี่ยงและมี
เหตุการณความไมสงบเกิดขึน้  ผลสํารวจพบวา  
 

 ประชาชนในพื้นท่ีสวนใหญคิดเปนรอยละ 55.4 เห็นวารัฐบาลไมคอยจริงจังกับการแกปญหาความไมสงบใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต  รองลงมารอยละ 35.0 เห็นวาไมจริงจังเลย และมีเพยีงรอยละ 9.6 เทานัน้ที่เห็นวารัฐบาล
จริงจังกับการแกปญหา  เม่ือถามตอวาแนวทางการแกปญหาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ของภาครัฐเดินมาถูกทาง
หรือไม ประชาชนสวนใหญคิดเปนรอยละ 59.2 เชื่อวาเดินมาไมถูกทาง มีเพียงรอยละ 6.1 เทานั้นที่เชื่อวาเดินมาถูกทาง
แลว ขณะที่ประชาชนรอยละ 34.7 ไมแนใจ 
 

ท้ังนี้ประชาชนเชื่อวา ปจจัยท่ีทําใหภาครัฐยังไมสามารถแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตไดมากที่สุด คือ ความ
ไมจริงจัง จริงใจ  และขาดการสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนของภาครัฐ ในการแกปญหาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต 
(รอยละ 22.8) รองลงมาคือ การทุจริตคอรรัปชั่น มีผลประโยชนของผูคาหนีภาษี ความเห็นแกเงินของเจาหนาที่ภาครัฐ 
(รอยละ 17.4) และความไมเขาใจปญหา รวมถึงการแกปญหาที่ไมตรงจุดของภาครัฐ (รอยละ 13.9) 

 

ดานความเห็นของประชาชนตอวิธีการแกปญหาที่ถูกตองท่ีภาครัฐควรนํามาปฏิบัติเพื่อแกปญหาชายแดนภาคใต
มากที่สุด คือ ควรปฏิบัติตามกฎหมายกับผูกระทําความผิดอยางจริงจังและเด็ดขาดมากกวานี้ (รอยละ 39.8) รองลงมา
คือ ภาครัฐควรเขาใจและเขาถึงคนในพื้นที่ใหมากกวานี้ รวมถึงชวยพัฒนาชุมชนทั้งการศึกษาและอาชีพ (รอยละ 24.6) 
และภาครัฐควรจริงจังกับการแกปญหาใหมากกวานี้และตองทําอยางตอเนื่อง (รอยละ 12.3) 
  

สําหรับความเห็นของประชาชนตอการประกาศเคอรฟว ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตจะชวยลดหรือ
แกปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นไดหรือไม ประชาชนรอยละ 43.4 เชื่อวาไมได มีเพียงรอยละ 16.7 ที่เชื่อวาได ขณะที่รอย
ละ 39.9 ไมแนใจ 
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ดานความพอใจในการปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต ของเจาหนาท่ีภาครัฐในทุกวันนี้
พบวา ประชาชนรอยละ 50.8 บอกวาไมคอยพอใจ รองลงมารอยละ 29.5 บอกวาพอใจ ขณะที่รอยละ 19.7 บอกวาไม
พอใจเลย  

 

เมื่อถามถึงความรูสึกของประชาชนตอการใชชีวิตทามกลางปญหาความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
ท่ีเกิดขึ้นทุกวันนี้  ประชาชนรอยละ 57.4 บอกวารูสึกหวาดกลัวแตเร่ิมชินชาแลว รองลงมารอยละ 22.5 บอกวารูสึก
หวาดกลัวอยูตลอดเวลา ขณะที่รอยละ 20.1 บอกวาใชชีวิตตามปกติ 

 

สุดทายเมื่อถามวาปจจุบันนี้เห็นสัญญาณความสงบที่จะเกิดขึ้นในชวง 3 เดือนขางหนาบางหรือไม ประชาชน
รอยละ 94.1 ระบุวายังคงมืดมน มีเพียงรอยละ 4.7 เทานัน้ที่เห็นวาเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นบาง และเมื่อถามตอดวยคําถาม
เดิมวาแลวอีก 6 เดือนขางหนาสัญญาณความสงบจะเกิดขึ้นบางหรือไม ประชาชนรอยละ 90.3 ระบุวายังคงมดืมนตอไป 
มีเพียงรอยละ 8.5 เทานั้นเหน็วาเริ่มเห็นสญัญาณที่ดีขึ้นบาง  

 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1. รัฐบาลจริงจังกับการแกปญหาความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต หรือไม  
 

จริงจัง  รอยละ 9.6 
ไมคอยจริงจัง รอยละ 55.4 
ไมจริงจังเลย รอยละ 35.0 

 
2. แนวทางการแกปญหาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ของภาครัฐเดนิมาถูกทาง หรือไม 
 

เชื่อวาเดินมาถูกทางแลว รอยละ 6.1 
เชื่อวาเดินมาไมถูกทาง รอยละ 59.2 
ไมแนใจ รอยละ 34.7 

 
3. ปจจัยท่ีทําใหยังไมสามารถแกปญหาชายแดนภาคใตได (5อันดบัแรก) พบวา 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 

 

ความไมจริงจัง จริงใจ และขาดการสรางความเชื่อม่ันใหกับประชาชนของภาครัฐ ในการ
แกปญหาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต 

รอยละ 22.8 

การทุจริตคอรรัปชั่น มีผลประโยชนของผูคาหนีภาษี ความเห็นแกเงินของเจาหนาที่ภาครัฐ รอยละ 17.4 
ความไมเขาใจปญหา รวมถึงการแกปญหาที่ไมตรงจุดของภาครัฐ รอยละ 13.9 
การขาดมาตรการและบทลงโทษทางกฎหมายที่จริงจัง รอยละ 13.5 
การไมรวมมือกันระหวางประชาชนในพื้นที่กับเจาหนาที่ภาครัฐ ขาดความสามัคคี รอยละ 11.4 
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4. ความเหน็ตอวิธีการแกปญหาที่ถูกตองท่ีภาครัฐควรนํามาปฏิบตัิเพื่อแกปญหาชายแดนภาคใตได (5อันดบัแรก) พบวา 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

ควรปฏิบัติตามกฎหมายกับผูกระทําความผิดอยางจริงจังและเด็ดขาดมากกวานี้ รอยละ 39.8 
ภาครัฐควรเขาใจและเขาถึงคนในพื้นที่ใหมากกวานี้ รวมถึงชวยพัฒนาชุมชนทั้งการศึกษา
และอาชีพ 

รอยละ 24.6 

ภาครัฐควรจริงจังกับการแกปญหาใหมากกวานี้และตองทําอยางตอเนื่อง รอยละ 12.3 
ใหคนในพื้นที่และเจาหนาที่ภาครัฐจับมือกันรวมแกปญหา รอยละ 11.0 
ใหเลิกทุจริต โกงกิน เห็นแกผลประโยชนสวนตน รอยละ 4.2 

 
5. ความเห็นตอการประกาศเคอรฟว ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตจะชวยลด/แกปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นไดหรือไม 
 

เชื่อวาได    รอยละ 16.7 
เชื่อวาไมได      รอยละ 43.4 
ไมแนใจ รอยละ 39.9 

 
6. ทุกวันนี้ ทานพอใจการปฏิบัติหนาท่ีรักษาความสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต ของเจาหนาท่ีภาครัฐหรือไม 
    

พอใจ รอยละ 29.5 
ไมคอยพอใจ รอยละ 50.8 
ไมพอใจเลย รอยละ 19.7 

 
7. ความรูสึกตอการใชชีวิตทามกลางปญหาความไมสงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต ท่ีเกิดขึ้นทุกวันนี ้ 
 

รูสึกหวาดกลัวอยูตลอดเวลา รอยละ 22.5 
รูสึกหวาดกลัวแตเร่ิมชินชาแลว รอยละ 57.4 
ใชชีวิตตามปกติ รอยละ 20.1 

 
8. ความคิดเหน็ตอสัญญาณความสงบที่จะเกิดขึ้นในชวง 3 และ 6 เดือนขางหนาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

 ชวง 3 เดือนขางหนา (รอยละ) ชวง 6 เดือนขางหนา (รอยละ) 
ยังคงมืดมน 94.1 90.3 
เร่ิมเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นบาง 4.7 8.5 
มั่นใจวาความสงบจะเกิดขึ้น 1.2 1.2 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

1. เพื่อสะทอนความรูสึกของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตตอปญหาความไมสงบและความรุนแรงที่เกิดขึ้น 
2. เพื่อสะทอนความเหน็ของประชาชนที่มีตอแนวทางการแกปญหาของภาครัฐในปจจบุัน รวมถึงความเห็น

ที่มีตอการประกาศเคอรฟวในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใตวาจะชวยลด/แกปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นได
หรือไม  

3. เพื่อตองการทราบปจจัยที่ทําใหยังไมสามารถแกปญหาจังหวัดชายแดนใตได และวิธีแกปญหาที่ถูกตองใน
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 

4. เพื่อเปนขอมูลใหกับภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกปญหาความไมสงบที่เกิดขึ้น 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต  ดวยวธีิการสุมตัวอยางแบบสุมกลุม (Cluster Sampling) โดยการแบงพื้นที่ออกเปน 4 จังหวัดประกอบดวย 
นราธิวาส ปตตานี ยะลา และสงขลา (เฉพาะพื้นที่เสีย่งในบางอําเภอ) จากนั้นจึงทาํการสุมเลือกอําเภอจํานวน 2 
อําเภอในแตละจังหวัด และใชวิธีเก็บขอมลูโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 427 คน เปน
ชายรอยละ 46.4 และหญิงรอยละ 53.6 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุคําตอบเองโดยอิสระ 
(Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูล
และประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   7 - 14 สิงหาคม 2555 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   20 สิงหาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 
 

 จํานวน รอยละ 
รวมท้ังหมด 427 100.0 
 เพศ    
  ชาย 198 46.4 
  หญิง 229 53.6 
 อายุ    
  18 - 25 ป 85 19.8 
  26 - 35 ป 117 27.4 
  36 - 45 ป 102 23.8 
  46 ปขึ้นไป 123 29.0 
 การศึกษา   
                ต่ํากวาปรญิญาตรี 204 47.9 
                ปริญญาตรี 199 46.5 
               สูงกวาปริญญาตรี 24 5.6 
 อาชีพ   
       ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 140 32.9 
       พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 47 10.9 
       คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 48 11.2 
       รับจางทั่วไป 57 13.4 
       เกษตรกร 69 16.2 
       นักศึกษา 39 9.2 
       พอบาน แมบาน เกษยีณอาย ุ 12 2.7 
       อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 15 3.5 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 

 


