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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยเร่ือง “รูปแบบการพัฒนาด้านสังคมจิตวิทยา ในการน ามาใช้ลดวิกฤติ
ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาท่ีน าไปสู่ความไม่สงบ                  
ในจงัหวดัปัตตานี และเพ่ือให้ได้รูปแบบการพฒันาทางสงัคมจิตวิทยา ในการท่ีจะน ามาใช้ในการลด
วิกฤติความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี  ผู้ วิจัยได้ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน ทัง้เชิงคุณภาพ และ               
เชิงปริมาณ โดยวิธีการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม ในการวิจัยเชิงคุณภาพผู้ วิจัยใช้วิธี               
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จากกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลส าคญั โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม จ านวนทัง้สิน้              
37 คน ประกอบด้วย กลุ่มผู้ ก าหนดนโยบาย กลุ่มด้านสาธารณสุข กลุ่มผู้ น าทางด้านจิตใจ                   
กลุ่มด้านสติปัญญา กลุ่มนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มภาคประชาสังคม กลุ่ม
นกัวิชาการและกลุ่มผู้ มีความเห็นตา่ง และในการวิจยัเชิงประมาณผู้วิจยัได้ใช้วิธีการเก็บรวบรวม                               
จากแบบสอบถาม โดยกลุม่ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเชิงปริมาณเป็นผู้ปฏิบตังิานในกองอ านวยการ
รักษาความมัน่คงภายในภาค 4 สว่นหน้า จ านวนทัง้สิน้ 261 คน  

ผลการวิจยั พบวา่ รูปแบบการพฒันาด้านสงัคมจิตวิทยา ในการน ามาใช้ลดวิกฤติ
ความไม่สงบในจงัหวดัปัตตานี ด้านท่ีมีความคิดเห็นด้วยมากท่ีสุด คือ ด้านกระบวนการยุติธรรม  
รองลงมา ได้แก่ ด้านส่ือสารมวลชน  ด้านสาธารณสขุและด้านการศกึษา ตามล าดบั 
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ผลการสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า 
รูปแบบการพัฒนาด้านสังคมจิตวิทยา ในการน ามาใช้ลดวิกฤติความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี 
ผู้วิจยัได้น ามาจดัท าเป็น Model โดยใช้ช่ือวา่ Life Model ซึง่ประกอบไปด้วย 

L หมายถึง Law กฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม คือ การบงัคบัใช้กฎหมายให้
เท่าเทียมกันทุกคนทุกศาสนา รวมถึงการน านิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มาใช้ใน
กระบวนการหาข้อเท็จจริง ของผู้กระท าความผิดในพืน้ท่ีมาลงโทษได้อย่างรวดเร็ว และแน่นอน              
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ี ในการการบงัคบัใช้กฎหมายควบคูไ่ปกบัการพดูคยุสนัตภิาพ 
ประชาชนทกุกลุ่ม สามารถเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรม และได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมต้องมีเจตคติท่ีดีต่อประชาชน และ
การมีมาตรการเสริมในการบงัคบัใช้กฎหมาย ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น มาตรการคุ้มครอง
พยาน  มาตรการการชว่ยเหลือเหย่ือท่ีได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ความรุนแรง เป็นต้น 

I หมายถึง Information  คือ ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง ส่ือสารมวลชนต้องใช้
วิจารณญาณในการน าเสนอข่าวอย่างสมดลุรอบด้าน และใช้ถ้อยค าท่ีไม่กระทบตอ่ความรู้สึกของ
ประชาชนในพืน้ท่ี การน าเสนอข่าวต้องน าเสนอท่ีเป็นกลาง และน าเสนอข่าวตามความเป็นจริงท่ี
ปรากฏ มากกวา่ใช้อารมณ์ ความรู้สกึ และอคต ิการส่ือสารข้อมลูต้องเป็นการสร้างความเข้าใจท่ีดี
ตอ่กนัและสร้างความยตุธิรรมในทกุภาคสว่นของพืน้ท่ี และการควบคมุการเสนอข่าวผา่นส่ือสงัคม
ออนไลน์ ท่ีไมก่่อให้เกิดการกระตุ้นให้มีความเกลียดชงัและความรุนแรงในพืน้ท่ี 

F หมายถึง Family คือ ครอบครัวคุณภาพและครอบครัวคุณธรรมครอบครัว
คุณภาพมีพืน้ฐานจาก กระบวนการขัดเกลาทางสังคม การส่งเสริมการสุขภาวะของคนใน
ครอบครัวเพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ การสร้างเครือขา่ยครอบครัวท่ีมี
คุณภาพในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีในสังคม ด าเนินการโครงการน าร่องครอบครัว
คณุธรรมในทกุชมุชนโดยครอบครัวคณุธรรมจะต้องประกอบด้วยการปลอดยาเสพติด การไมส่ร้าง
ความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ตนเองผู้ อ่ืนและชุมชนท่ีอยู่อาศยั พร้อมกับมีจิตอาสาเพ่ือพัฒนา
ตนเองและพฒันาชมุชน  

E หมายถึง Education การศึกษา คือการส่งเสริมการศึกษาให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถ่ิน และเคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพืน้ท่ี                     
ให้ความส าคญัในการปลูกจิตส านึกให้มีใจรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การจัดระบบ
การศกึษาให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิต ความเป็นอยูใ่นสงัคมท่ีมีความเป็นพหวุฒันธรรม และการจดัหา
ทนุอดุหนนุการศกึษาทัง้สายสามญัและสายอาชีพให้แก่เยาวชนในพืน้ท่ี 
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Abstract 

 

The research on Model  on Development of Psychosocial Aspect  for 
Reduction Insurgency Crisis in Pattani Province aimed to study the problems of 
insurgency crisis in Pattani Province and to obtain the model on development of 
psychosocial aspect  for reduction insurgency crisis in Pattani Province. The research 
methodology was mixed methods which were consisted of both qualitative and 
quantitative methods. The qualitative methods was an in-depth-interview with key 
informants including 8 groups in comprising 37 persons which were policy makers 
officers, public health officers, psychological leaders, intelligence leader, psychologists 
and social workers, civil society groups, academics and interest groups who have            
a different opinion.  The quantitative method was a structured questionnaire as the tool 
for collecting data and  the population was the officers of department of Internal Security  
Division 4 in front in totally 261 persons. 
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The research found that  the opinion  on the  model  on development of 
psychosocial aspect  for reduction insurgency crisis in Pattani Province  were  mostly  in 
much  agreeing level.  
Considering each aspect, it was found that the population  had the too much agreeing in 
the criminal justice process aspect, after that the mass media aspect, the public health 
aspect and the education  aspect respectively. 

From the synthesis of qualitative and quantitative methodology to provide 
the model  on development of psychosocial aspect  for reduction insurgency crisis in 
Pattani Province, the researcher presented   the Life  Model  which were as following:               

L  referred to Law  and criminal justice process that Law enforcement 
was provided equally by everyone, every religion including forensic science and 
advanced technology used in the process of finding facts in different cases.  Offender in 
the penalty was organized by promptness of punishment, severity of punishment and 
certainty of punishment. The participation of the public in law enforcement in the area 
with peace dialogue must be organized. All citizens could access to the justice system 
and receive fair treatment from the justice equally. Officials in the justice system must 
have good attitudes toward the public. The  reinforcing  measures on the law 
enforcement could be used  for more effectiveness such as the witness protection 
measures and  measures to assist the victims affected by the violence, etc. 

I   referred to  Information that mass media could use of judgment in 
presenting balanced news and wording that did not affect the feelings of the people in 
the area. The news objectivity would be used in presenting news by  presenting the 
news as fact, which appears  rather than use the emotion, feeling and bias. The 
communication must be to create better understanding and establish justice in all areas 
and control of news via social media that did not cause and  encourage hatred and 
violence in the area.      

F  referred to Family  that were quality  and  moral family which based on 
socialization process. The Promoting of healthy  the well-being of family members would 
be organized to make them consistent with the basic needs of the human being.              
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To build a network of quality family in community and good relationships in society  
should be conducted. The moral family   would be the pilot project in the communities 
which were consisted  of  non-drug area, non- suffered damages to the others and to be 
the volunteer to develop themselves and the development community. 

E referred to  Education that  were the educational promotion in 
accordance with the culture, local traditions and respect for cultural diversity in the area. 
To raise  awareness in love of nation, religion and  King  should be  conducted in the 
area. The education system  must be  consistent with living in a multicultural society and 
the financing to subsidize the education of both general and vocational education to the  
youths in the area. 
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