
ลิขสิทธ์ิ : กรมประชาสัมพันธ- 

ป : 2565 

ช่ือเร่ือง : การประเมินผลโครงการสร8างความเข8าใจประชาชนท้ังในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต8  

  ประจำปHงบประมาณ พ.ศ.2565 

เมือง : กรุงเทพฯ 

ภาษา : ไทย 

สถานท่ีพิมพ : สถาบันวิจัยและให8คำปรึกษาแหOงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- 

นักวิจัย : ผู8ชOวยศาสตราจารย- ดร. โมไนยพล รณเวช 

บทคัดยอ : 

 การประเมินผลโครงการสร8างความเข8าใจประชาชนท้ังในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต8 ประจำปH

งบประมาณ พ.ศ. 2565 น้ี เปSนการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเปSนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข8อมูล            

จากกลุOมเปYาหมายจำนวน 2,680 คน โดยแบOงกลุOมเปYาหมายเปSน 2 กลุOม ได8แกO 1) กลุOมเปYาหมายหลัก 

ประกอบด8วยประชาชนท่ีมีอายุ 26 ปHข้ึนไป ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต8 จำนวน 1,464 คน และเยาวชนท่ีมี

อายุ 15 - 25 ปH ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต8 จำนวน 366 คน 2) กลุOมเปYาหมายรอง ประกอบด8วย

ประชาชนท่ีมีอายุ 26 ปHข้ึนไป นอกพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต8 จำนวน 700 คน และชาวตOางชาติท่ีพำนัก 

ในประเทศไทย ซ่ึงประกอบไปด8วย ส่ือมวลชนตOางชาติ นักเรียนนักศึกษาตOางชาติ และเจ8าหน8าท่ีสถานทูตหรือ

หนOวยงานระหวOางประเทศ จำนวน 150 คน 

 ประสิทธิผลของโครงการประชาสัมพันธ-ดังกลOาวน้ี จะถูกประเมินจาก 4 ด8าน ประกอบด8วย  

1) ด8านการรับรู8ในข8อมูลขOาวสารนโยบายและแนวทางการแก8ไขปdญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต8ของรัฐบาล  

2) ด8านความเข8าใจในข8อมูลขOาวสารเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการแก8ไขปdญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต8

ของรัฐบาล 3) ด8านความเช่ือม่ันในข8อมูลขOาวสารเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการแก8ไขปdญหาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต8ของรัฐบาล และ 4) ด8านการนำข8อมูลขOาวสารเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการแก8ไขปdญหาใน

จังหวัดชายแดนภาคใต8ของรัฐบาลไปใช8ประโยชน-ในชีวิตประจำวัน  

 ผลการประเมิน พบวOา ผOานเกณฑ- 3 ด8าน และไมOผOานเกณฑ- 1 ด8าน ด8านท่ีผOานเกณฑ- ได8แกO  

ด8านการรับรู8ในข8อมูลขOาวสารนโยบายและแนวทางการแก8ไขปdญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต8ของรัฐบาล  

ผลประเมินได8ร8อยละ 80.7 (จากเกณฑ-ร8อยละ 80) ด8านความเข8าใจในข8อมูลขOาวสารเก่ียวกับนโยบายและแนว

ทางการแก8ไขปdญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต8ของรัฐบาล ผลประเมินได8ร8อยละ 80.7 (จากเกณฑ-ร8อยละ 79) 

และด8านการนำข8อมูลขOาวสารเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการแก8ไขปdญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต8ของ

รัฐบาลไปใช8ประโยชน-ในชีวิตประจำวัน ผลประเมินได8ร8อยละ 71.6 (จากเกณฑ-ร8อยละ 70) สOวนด8านท่ีไมOผOาน

เกณฑ- ได8แกO ด8านความเช่ือม่ันในข8อมูลขOาวสารเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการแก8ไขปdญหาในจังหวัด

ชายแดนภาคใต8ของรัฐบาล ผลประเมินได8ร8อยละ 76.4 (จากเกณฑ-ร8อยละ 80) 



 การรับรู8ในข8อมูลขOาวสารนโยบายและแนวทางการแก8ไขปdญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต8ของรัฐบาล 

พบวOา ประเด็นท่ีกลุOมเปYาหมายรับรู8สูงท่ีสุด คือ สถานการณ-ท่ัวไปในจังหวัดชายแดนภาคใต8 สOวนประเด็นท่ี

กลุOมเปYาหมายรับรู8ต่ำท่ีสุด คือ การรับฟdงความคิดเห็นจากกลุOมผู8มีสOวนได8สOวนเสีย 

 ความเข8าใจในข8อมูลขOาวสารเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการแก8ไขปdญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต8            

ของรัฐบาล พบวOา ประเด็นท่ีกลุOมเปYาหมายเข8าใจสูงท่ีสุด คือ การระดมกำลังชOวยเหลือประชาชนในจังหวัด

ชายแดน ภาคใต8ท่ีได8รับผลกระทบจากน้ำทOวมและโรคโควิด-19 สOวนประเด็นท่ีกลุOมเปYาหมายเข8าใจต่ำท่ีสุด คือ 

การเจรจาพูดคุยระหวOางภาครัฐกับกลุOมผู8เห็นตOาง 

 ความเช่ือม่ันในข8อมูลขOาวสารเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการแก8ไขปdญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต8

ของรัฐบาล พบวOา ประเด็นท่ีกลุOมเปYาหมายเช่ือม่ันสูงท่ีสุด คือ ข8อมูลขOาวสารในการสร8างความเข8าใจกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต8มีความถูกต8อง เช่ือถือได8 สOวนประเด็นท่ีกลุOมเปYาหมายเช่ือม่ันต่ำท่ีสุด 

คือ ข8อมูลขOาวสาร ในการสร8างความเข8าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต8มีความเปSนกลาง  

ให8ข8อมูลรอบด8านกับทุกฝlายท่ีเก่ียวข8อง 

 การนำข8อมูลขOาวสารเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการแก8ไขปdญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต8ของ

รัฐบาลไปใช8ประโยชน-ในชีวิตประจำวัน พบวOา กลุOมเปYาหมายหลักนำข8อมูลขOาวสารไปใช8ประโยชน-สูงท่ีสุดเพ่ือ

การสามารถอยูOรOวมในสังคมพหุวัฒนธรรมได8อยOางมีความสุข และนำข8อมูลขOาวสารไปใช8ประโยชน-ต่ำท่ีสุดเพ่ือ

การมีข8อมูลขOาวสารท่ีถูกต8องไปพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู8อ่ืนได8 ในขณะท่ีกลุOมเปYาหมายรองนำข8อมูล

ขOาวสารไปใช8ประโยชน-สูงท่ีสุดเพ่ือการเข8าใจหลักคิด วิถีการใช8ชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีท่ีหลากหลาย 

และนำข8อมูลขOาวสารไปใช8ประโยชน-ต่ำท่ีสุดเพ่ือการมีความม่ันใจในความปลอดภัยในการเดินทางมาทOองเท่ียว

จังหวัดชายแดนภาคใต8 
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Abstract : 

The evaluation of the project “Creation of Public Understanding in and outside 

Southern Border Provinces for FT 2022” is a survey research, using the questionnaire as a 

tool to collect data from 2,680 target samples. The population consists of two groups:  

1) the main target group comprising 1,464 people aged 26 years and above and 366 youths 

aged 15-25 years, all residing in the southern border provinces and 2) secondary target group 

comprising 700people aged over 26 years living outside the southern border provinces and 

150 non-Thai people staying in Thailand consisting of international mass media, international 

students and workers of various embassies or international organizations. 

The efficacy of this public relations project is evaluated on four fronts: 1) perception 

of information on the government policy and ways to solve problems in the southern 

border provinces, 2) understanding of the information on the government policy and ways 

to solve problems in the southern border provinces, 3) confidence in the information on the 

government policy and ways to solve problems in the southern border provinces, and  

4) application of the information on the government policy and ways to solve the southern 

border provinces in daily life. 

The finding reveals that the evaluation is satisfactorily met on three fronts, while one 

fails to do so. The three successful ones are: perception of the information on government 

policy and ways to solve problems in the southern border provinces registers 80.7% (against 

the criterion of 80.0%), understanding of the information on the government policy and 

ways to solve problems in the southern border provinces 80.4% (against the criterion of 

79%), and application of the information on the government policy and ways to solve the 

southern border provinces in daily life 71.6% (against the criterion of 70%). The one that 



does not pass the evaluation criterion is confidence in the information on the government 

policy and ways to solve problems in the southern border provinces registering 76.4% 

(against the criterion of 80%). 

With regard to perception of the information on government policy and ways to 

solve problems in the southern border provinces, it is found that the issue seeing the 

highest perception is the general situation in the southern border provinces, while that with 

the lowest score is listening to the opinions of the stakeholders. 

On understanding of the information on the government policy and ways to solve 

problems in the southern border provinces, it is found that the issue most understood is the 

mobilization of resources to help people in the southern border provinces affected by 

floods and COVID-19, while that with the lowest score is dialogue between the public sector 

and dissidents. 

With regard to confidence in the information on the government policy and ways to 

solve problems in the southern border provinces, it is found that the issue with the highest 

confidence score is that the information used to create public understanding in the southern 

border provinces is correct and reliable, while the lowest score is found in the objectivity 

and comprehensiveness of the information given to every sector concerned. 

On application of the information on the government policy and ways to solve the 

southern border provinces in daily life it is found that for the main target group the issues 

that sees the highest application is that the information helps people to lead a happy life in 

a society with pluralistic cultures, while the lowest score is seen in the correct information 

used to talk and exchange opinions with others. For the secondary target group, the 

information with the highest application is that it helps to understand the variety of 

concepts, ways of life, cultures, and traditions, while the issue with the lowest score is the 

creation of confidence in safety to travel to the southern border provinces. 

 


