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การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของกระบวนการ
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ และมาตรการที่นาไปใช้ในการกาหนดนโยบายแก้ไขปัญหาของเทศบาลนครหาดใหญ่ ผลการวิจัย
สรุปดังนี้ 1. ประชาชนคิดเห็นว่าสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่สามารถดาเนินการและผลการดาเนินการสามารถบรรลุตาม
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ในระดับมากที่สุด 5 อันดับโดยอันดับแรกเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อ การร่วมกันดาเนินการแก้ปัญหาเมือง
หาดใหญ่ได้ รองลงมาเป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การ
ร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ และการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายพัฒนาเมืองหาดใหญ่ของประชาชน 2.
ประชาชนเห็นว่า มาตรฐานหรือกิจกรรมโครงการที่ควรนามากาหนดเป็นนโยบายในการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของ
เทศบาลนครหาดใหญ่มีความสาคัญในระดับมาก ควรทาดังนี้คือ การประชาสัมพันธ์ให้ทราบสถานการณ์จริงเมื่อเกิดอุทกภัย
กับประชาชน การสารวจพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อการเตรียมพร้อมสาหรับการอพยพเมื่อจาเป็น การสนับสนุนให้เอกชนเพิ่มพื้นที่
สีเขียว การจัดตั้งศูนย์บัญชาการระดับจังหวัดสาหรับการแก้ปัญหาด้านอุทกภัย การขุดลอกคลองอู่ตะเภาเพื่อรองรับ
ปริมาณน้า การสร้างเครือข่ายเตือนภัย และการจัดทาหลักสูตรเกี่ยวกับผลกระทบจากอุทกภัย
Abstract
The objectives of this research were to study the people’s opinion about Hat Yai People in
People Assembly process succeeding and measurement of policy implement to solve problem in the Hat
yai Municipality. The result of research can summarize 1 people thought that Hat Yai People in People
Assembly can continue and the result of plan can be successful to the goal of it that is rank the top to
bottom 5 issues were to join to solve problem, people participate to develop hat yai city, Public Hearing,
decide direction of Ha tyai and Participate to set the Hat yai policy development 2.people thought the
measurement or activities, program should bright to use it and make a policy to protect the floods under
controlling by Hat yai Municipality. The important ranking was announcing the flood situation to people.
The risk areas surveying for move before. Private sector supporting to add green space in the city
The center the flood solving problems setting. The U-Tapao candal cleaning to support the water flood
rain off. Networks of flood warning center and set the local curriculum about flood provention
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บทนา
การปกครองท้องถิ่นช่วยสนองตอบต่อปัญหาและความต้องการของชุมชนภายในท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยทางการปกครองจานวนเล็ก ๆ ที่มมี ากมายกระจายอยู่ทวั่ ประเทศ โดยพื้นที่เหล่านั้นย่อมมีความแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้น ๆ ทาให้การบริหารและการปกครองที่มีลักษณะของการ
รวมศูนย์อานาจอยู่ทรี่ ัฐบาลเพียงแห่งเดียว ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาทีเ่ กิดขึ้นภายในชุมชน จึง
จาเป็นต้องกระจายระบบงานให้มลี ักษณะคล่องตัวและปรับตัวให้ยืดหยุ่น นั่นก็คือ การสร้างหน่วยการปกครองที่เรียกว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มาจัดทาบริการและแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นและยังจะเป็นการสร้างเสริมความ
เข้มแข็งให้กับหลักความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย (Democratic Accountability) ต้องการให้การจัดทาบริการ
สาธารณะให้ทั่วถึง และตรงกับความต้องการของราษฎร ในท้องถิ่น ตามความจาเป็นในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจุดมุ่งหมายนีจ้ ะสาเร็จ
ลงได้ ก็ด้วยวิธีการให้ราษฎรในท้องถิ่นนั้นเอง เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการด้วย และต้องการให้การปกครองท้องถิ่น เป็น
สถาบันสอนการปกครองประเทศ ในระบอบประชาธิปไตย โดยผูท้ ี่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น จะต้องมาจาก
การเลือกตั้ง ของราษฎรในท้องถิ่นนั้นการปกครองท้องถิ่นเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยในระดับรากหญ้า5 ระบบการปกครอง
ท้องถิ่นจะต้องมีการเลือกตั้ง มีระบบพรรคการเมืองระดับท้องถิ่น มีการต่อสู้และการแข่งขันในทางการเมือง ตามวิถีทางและ
ตามกติกา ในที่สุดก็จะทาให้ประชาชนเข้าใจถึงระบบการปกครองตนเอง เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่อยู่ภายใต้
โครงสร้างทางการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร และทีส่ าคัญคือการเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน
และในที่สุดจะทาให้เกิดการพัฒนาทางการเมืองได้ และการที่ปกครองท้องถิ่นช่วยสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง
ถือได้ว่าเป็นสถาบันฝึกสอนประชาธิปไตยให้ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วม (Participation) การมีอยู่ของรัฐบาลในระดับ
ท้องถิ่น หรือในระดับภูมิภาค ย่อมเอื้อต่อประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองได้มากกว่า เป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับชุมชนของตน และการเข้ามาบริหารกิจการสาธารณะต่าง ๆ ภายในชุมชน
ด้วยตัวเอง จะเป็นผลให้ประชาชนเหล่านีไ้ ด้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในทางการเมืองการปกครองตามหลักการปกครองตนเอง
และนาไปสู่การเติบโตของ “ความเป็นพลเมือง” ในหมู่ประชาชน สร้างความชอบธรรม (Legitimacy) ความห่างไกลทั้งในทาง
ภูมิศาสตร์และในทางการเมือง ย่อมทาให้การตัดสินใจโดยสถาบันทางการเมืองที่ห่างไกลออกไปจากชุมชนท้องถิ่น อาจจะไม่ได้
รับการยอมรับ ในทางตรงกันข้ามหากการตัดสินใจกระทาในระดับชุมชนท้องถิ่น มีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับและเป็นการ
สมเหตุสมผลมากกว่า ทาให้การตัดสินใจในทางการเมืองการปกครองนั้นมีความชอบธรรม ดารงหลักเสรีภาพ (Liberty)
วิธีการวิจยั
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของกระบวนการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ในทัศนะของ
ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่
2. เพื่อสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการที่นาไปใช้ในการกาหนดนโยบายแก้ไขปัญหาของเทศบาลนครหาดใหญ่
ในทัศนะของประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้กาหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชาชนที่มีภูมิลาเนาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 และเข้าร่วมประชุมประชุมใหญ่สมัชชาประชาชนจานวนทั้งสิ้น จานวนเป้าหมายที่กาหนด 600 คน
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สาระในการวิจัย
เนื้อหาสาระในการวิจัยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็น ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายที่
สามารถดาเนินการแล้วบรรลุเป้าหมาย มาตรการที่วิเคราะห์เพื่อนามาเสนอต่อเทศบาลนครหาดใหญ่สาหรับนาไปกาหนดเป็น
นโยบาย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ที่
ดาเนินการสร้างโดยคณะผู้วิจัย ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบ การรับรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมสมัชชา
ประชาชนนครหาดใหญ่ และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทีต่ ้องการให้เทศบาลนครหาดใหญ่มีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่สรุปจากข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาปลายเปิด ดาเนินการวิเคราะห์ด้วยการสรุปสาระ
ที่นาเสนอแยกเป็นประเด็น
ผลการวิจยั และอภิปรายผลการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้มีข้อสรุปรายละเอียดแต่ละประเด็นตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้
1. ประชาชนส่วนใหญ่คาดการว่าสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่สามารถดาเนินการและผลการดาเนินการสามารถ
บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ในระดับมากที่สุด 5 อันดับโดยอันดับแรกเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อการร่วมกันดาเนินการแก้ปัญหา
เมืองหาดใหญ่ได้ รองลงมาเป็นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
การร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ และการมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายพัฒนาเมืองหาดใหญ่ของประชาชน
ตามลาดับ การที่ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นว่า การดาเนินกิจกรรมสมัชชาประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่
สามารถบรรลุผลสาเร็จในประเด็น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแก้ปัญหา การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เมืองหาดใหญ่ ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและร่วม
กาหนดทิศทางการพัฒนานครหาดใหญ่ อาจเนื่องมาจากการจัดตั้งสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่เริ่มมีแนวคิดและดาเนินการ
และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจต่อการบริหารงานงานของภาครัฐทั้งรัฐบาลกลาง และท้องถิ่นดังจะ
เห็นจากการเข้าร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกเนื่องจากการบริหารงานมีความผิดพลาดก่อให้เกิดการคอรัปชั่นและการใช้
อานาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนิรโทษกรรม ทาให้เกิดการประท้วงใหญ่ โตเป็นวิกฤตการณ์การเมืองในปีพ.ศ. 2556 2557 และประชาชนอาเภอหาดใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องรวมทั้งจัดเวทีให้ความรู้ นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้
มีการจัดตั้งสภาประชาชนและเผยแพร่ความคิดเห็นดังกล่าวผ่านสื่อหลายรูปแบบ จากสภาพการเปลี่ยนครั้งใหญ่ทางการเมือง
ของประเทศไทย เทศบาลนครหาดใหญ่ภายใต้การบริหารงานของดร.ไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่จึง
กาหนดนโยบายการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ให้เป็น “มหานครแห่งสีสัน” และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
โดยการจัดตั้งในรูปแบบสมัชชา ซึ่งสามารถดาเนินการได้ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2556 กาหนดให้ส่วนราชการนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารกิจการเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนานครหาดใหญ่สู่
“มหานครแห่งสีสัน” ซึ่งมีจัดตั้งสมัชชาประชาชนและการดาเนินกิจกรรมสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่โดยการสร้างความ
เข้าใจมี จัดแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้ มีการประชาสัมพันธ์และมีการประกวดเพื่อคัดเลือกโลโก้ สมัชชา
ประชาชนนครหาดใหญ่ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556
2. ประชาชนผู้ร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า มาตรฐานหรือกิจกรรมโครงการที่ควรนามากาหนดเป็น
นโยบายในการบริหารจัดการด้านอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่มีความสาคัญในระดับมากที่สุด 20 มาตรการจาก 22
มาตรการ โดยสุดเรียงตามลาดับ 10 อันดับได้แก่ การประชาสัมพันธ์ให้ทราบสถานการณ์จริงเมื่อเกิดอุทกภัยกับประชาชน
การขุดลอกคลองและคูระบายน้าสายต่าง ๆในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อรองรับปริมาณน้า การสารวจพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อ
การเตรียมพร้อมสาหรับการอพยพเมื่อจาเป็น การสนับสนุนให้เอกชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวและกาหนดให้หน่วยงานภาครัฐใช้วัสดุ

ทดแทนที่สามารถเพิ่มการซึมผ่านของน้าให้มากขึ้น การจัดตั้งองค์กรที่มีอานาจจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดตั้งศูนย์บัญชาการระดับ
จังหวัดสาหรับการแก้ปัญหาด้านอุทกภัย การขุดลอกคลองอู่ตะเภาเพื่อรองรับปริมาณน้า การสร้างเครือข่ายเตือนภัย โดยมี
ผู้นาในแต่ละชุมชนที่เข้าใจเทคโนโลยีสามารถติดตามและประเมินสถานการณ์ได้ค่อนข้างแม่นยาเป็นผู้รับผิดชอบ การ
พัฒนาการนาเทคโนโลยีเตือนภัยที่ทันสมัยมาใช้ให้มากขึ้น การจัดทาหลักสูตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ เห็นความสาคัญและ
จิตสานึกต่อส่วนรวมในชุมชนเกี่ยวกับผลกระทบจากอุทกภัย และการสนับสนุนให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้าน
กายภาพ ด้านกาลังใจ และด้านการสนับสนุน/แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย
นอกจากแนวคิดเห็นเกี่ยวกับการนามาตรการมารกาหนดเป็นนโยบาย ผู้เข้ าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ
มาตรการดังกล่าวใกล้เคียงกันมาก ดังนั้นการนามาใช้ในการกาหนดนโยบายจะต้องพิจารณารายละเอียดผลดีผลเสียอีกครั้ง
เนื่องจากประชาชนผู้นาเสนอและเลือกมาตรการดังกล่าวอาจมีความรู้ความเข้าใจหลักการและองค์ความรู้ในเรื่องปัญหา
ดังกล่าว ตลอดจนผังเมืองไม่ชัดเจน รวมทั้งเวลาในการพิจารณาอาจน้อยเกินไป อาจทาให้การวิเคราะห์และเลือกมากาหนด
เป็นนโยบายอาจมีข้อผิดพลาดได้บ้าง จึงควรนาข้อคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาตามหลักการและสภาพพื้นที่ประกอบและควร
ประชาสัมพันธ์สาเหตุที่ไม่สามารถดาเนินการมาตรการที่เลือกได้ เหตุผลเพราะสาเหตุใดเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
และเมื่อคัดเลือกมาตรการที่สาคัญอีกครั้งเพื่อนามากาหนดเป็นนโยบายและจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนดาเนินการในแต่ละ
ปีงบประเมิน พร้อมประชาสัมพันธ์หรือแจ้งรายละเอียดของแผนการดาเนินงานเพื่อประชาชนรับทราบจะช่วยก่อ ให้เกิดความ
ร่วมมือของประชาชนอย่างแท้จริง เพราะประชาชนจะเห็นถึงความสาคัญของความคิดเห็นที่ได้เสนอไป มิใช่การรับฟังอย่างไม่
จริงใจไม่มีข้อเสนอใดที่เทศบาลนครหาดใหญ่จะนาไปสู่การปฏิบัติ หากเป็นเช่นนี้ประชาชนจะไม่ให้ความร่วมมืออีกต่อไป
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่จะจบลงโดยเร็ว แต่หากเทศบาลนาความคิดดังกล่าวมาบรรจุในแผนดาเนินการ ส่วนกิจกรรม
โครงการใดไม่สามารถนามาสู่การปฏิบัติได้มีการนามาชี้แจงเหตุผลประกอบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่ง ยอมทาให้
ประชาชนมีความรู้สึกที่ดีต่อสมัชชาประชาชนและผู้บริหารเทศบาลว่ามีความจริงใจที่จะเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบและ
ให้ข้อคิดเห็นและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่อย่างเติมที่ ในอนาคตนครหาดใหญ่จะมีการพัฒนาอย่าง
เติมที่และก่อให้เกิดความสุขและความรักและความร่วมมือให้การช่วยเหลือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
.จากผลการสารวจความคิดเห็นต่อการจัดสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ พบว่าประชาชนได้มีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็นในการคัดเลือกมาตรการหรือโครงการกิจกรรมที่สาคัญและจาเป็น เพื่อนามาสู่การกาหนดนโยบาย ในการพัฒนา
นครหาดใหญ่ดังนั้น คณะกรรมการสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ จึงควรประสานและร่วมมือกับเทศบาลนครหาดใหญ่อย่าง
จริงจังเพื่อให้มาตรการที่มีความสาคัญในลาดับแรก ๆ ปรากฏในแผนดาเนินการประจาปีงบประมาณ 2558 พร้อมกับ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงผ่านระบบ Social Media สื่อบุคคล เช่นผู้นาชุมชนและสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นนอกจากนี้ควรมีการรายงาน
ผลความก้าวหน้าของกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งของสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่และส่วนของการดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมที่เกิด
จากข้อเสนอแนะของสมัชชาประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนกับสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ แต่ยังมีบางส่วนที่ยังคงไม่มั่นใจเกรงว่าจะเป็นการดาเนินการเพียงรูปลักษณะดัง
คากล่าวของผู้ให้ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นที่ว่า “เข้าร่วมเพราะต้องการติดตามการดาเนินงาน” หรือ “หากเห็น
ความสาคัญของประชาชนประชาชนจะให้ความร่วมมือและความสาคัญ”
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