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บทคัดย่อ
การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ให้ เป็ น “มหานครแห่งความสุข” (City of Happiness)
และเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วม โดยการจัดตังในรู
้ ปแบบสมัชชาเพื่อให้ ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการบริ หารงานของท้ องถิ่นอย่างยัง่ ยืน และเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนานครหาดใหญ่
การส ารวจความคิ ด เห็ น ต่อ สมัช ชาประชาชนในทัศ นะของประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่
มีวตั ถุประสงค์การวิจยั เพื่อสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับทราบและเข้ าร่วมกิจกรรมสมัชชา
ประชาชนนครหาดใหญ่ และสารวจความคิดเห็นที่มีตอ่ สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ผลการวิจยั
พบว่าประชาชนเทศบาลหาดใหญ่ให้ ความสนใจในการจัดตังและด
้
าเนินงานสมัชชาประชาชนนคร
หาดใหญ่ ม ากและยิ นดี ที่ จ ะร่ วมมื อ แต่เนื่ องจากกิ จ กรรมดัง กล่าวยัง ไม่ชัด เจนและยัง ไม่เ ห็ น
แผนการดาเนินงานตลอดจนวัตถุประสงค์ แม้ วา่ จะมีการประชาสัมพันธ์ไปบ้ างแล้ วแต่อาจไม่ทวั่ ถึง
ประกอบกับภารกิ จ ในชี วิ ต ประจ าวัน ของแต่ล ะครอบครั ว อาจไม่ส ามารถเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้
ประชาชนส่วนใหญ่ ไ ม่ทราบว่าเทศบาลนครหาดใหญ่ มี การจัดกิ จ กรรมสมัช ชาประชาชนนคร
หาดใหญ่และการดาเนินการสมัชชาประชาชนเพื่ อรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน ประชาชน
ต้ องการให้ เ ทศบาลนครหาดใหญ่ แก้ ไ ขปั ญหาโดยเร่ ง ด่ว นเป็ นปั ญหาเกี่ ยวกับ เศรษฐกิ จ และ
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้ วยกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ยินดี
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เข้ าร่วมเมื่อมีโอกาส และส่วนใหญ่เข้ าร่วมเพื่อให้ ข้อคิดเห็นข้ อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลนคร
หาดใหญ่ การให้ การสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยการช่วยสอดคล้ อง
ดูแล ร่วมคิด ร่วมทาและให้ การสนับสนุนเท่าที่สามารถดาเนินการได้
คาสาคัญ: สมัชชาประชาชน, ทัศนะ, หาดใหญ่ สงขลา
Abstract
The Hatyai People Assembly to be “City Of Happiness” is inviting people inside
area to participate in administrative systems. Hatyai People Assembly is the one project
that gathering all parts of population in Hatyai municipality. They are coming to join and
brainstorm ideas for sustainable local administration and focus direction to develop
Hatyai municipality. The objectives of this research are survey the attitudes of Hatyai
people in Hatyai People Assembly and their participation. The results of this research of
Hatyai people accept the Hatyai People Assembly and would like to join in the Hatyai
People Assembly’s activities and purpose suggestion to develop Hatyai municipality.
But they don’t he know the plan and objective of the Hatyai People Assembly. Even
though, The Hatyai municipality has the promotion this project. They want to develop
Hatyai municipality by solving economics problems. All of respondents, has agree to
join with Hatyai People Assembly. They will support and share idea to develop Hatyai
People Assembly
Keywords: Hatyai People Assembly, Attitudes, Hatyai Songkhla
บทนา
การเมื อ งภาคประชาชนได้ จัด ตัง้ ขึ น้ เพื่ อ สร้ างพื น้ ที่ ใ ห้ ป ระชาชนทุ ก ภาค ส่ วนแสดง
ความคิดเห็นและใช้ ชื่อที่ต่างกันตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ แต่เน้ นการมีส่วนร่ วมของประชาชน เช่น
การสร้ างเวที สาธารณะ สร้ างพื น้ ที่ กลางเพื่ อพูดคุยแสดงความคิดเห็นเพื่ อให้ บรรลุข้อคิดเห็นตาม
เนื ้อหาหรื อประเด็นต่าง ๆ และรวบรวมประเด็นเหล่านันเสนอไปยั
้
งหน่วยงานของภาครัฐในแต่ละ
ระดับ สร้ างเป็ นนโยบายเพื่ อ การแก้ ไขปั ญหาให้ กั บ สัง คมโดยภาพรวม เช่ น การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาการจราจร เป็ นต้ น (ยุทธการ ห้ าวหาญ, 2552) ภายในรัฐสมัยใหม่
การรวมศูนย์อานาจมีขีดจากัดเนื่องจากการบริ หารปกครองประเทศที่ประกอบไปด้ วยประชากร
มากมายและพืน้ ที่ อันกว้ างไกล โดยรัฐ บาลที่ เป็ นศูนย์กลางแต่เพียงสถาบันเดียวย่อมเป็ นสิ่ง ที่
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เป็ นไปได้ ยาก จึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องมีการถ่ายเทอานาจในทางการเมืองการปกครองให้ อยู่ในมือ
ขององค์กรหรื อสถาบันที่อยูน่ อกศูนย์กลางออกไป (สถาบันพระปกเกล้ า, 2557)
สมัชชาหาดใหญ่ เปรี ยบเสมือนคลังสมองให้ กบั ประชาชนชาวนครหาดใหญ่ในทุก ๆ เรื่ อง
ซึง่ เป้าหมายของการทาสมัชชาหาดใหญ่เป็ นการสะท้ อนสิ่งที่ดีในตัวเองเพื่อหลอมรวมสู่เป้าหมาย
เดียวกัน สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ เป็ นอีกองค์กรหนึ่งที่จดั ตังขึ
้ น้ มาเพื่อเน้ นการมีส่วนร่ วม
ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อเสนอข้ อเสนอในเชิงนโยบายต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
พบปะพูดคุยของพี่น้องประชาชนภายในเทศบาลนครหาดใหญ่ คณะผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิจยั เรื่ องสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ในทัศนะของชาวหาดใหญ่
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึก ษาการรั บรู้ และการร่ ว มกิ จ กรรมสมัช ชาประชาชนนครหาดใหญ่ ใ นทัศ นะของ
ประชาชน
2. สารวจความเข้ าใจและความต้ องการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ในทัศนะของประชาชน
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด
การมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นเปิ ดให้ ประชาชนเข้ าไปร่ วมในการกาหนดกฎเกณฑ์ นโยบายกระบวนการบริ หาร และ
ตัดสินใจของท้ องถิ่นเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้ จริ ง อยู่บนพื ้นฐานของ
ประชาชนมีอิสระทางความคิด มีความรู้ ความสามารถในการกระทา และมีความเต็มใจต่อการเข้ า
ร่วมกิจกรรม (อรทัย ก๊ กผล, 2552)
หลักการมีส่วนร่ วม (Public Participation) หมายถึง เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนและผู้ ที่
เกี่ยวข้ องทุกภาคส่วนของสังคมได้ เข้ ามามีสว่ นร่วม ทังในส่
้ วนของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเสนอ
ความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจ การกาหนดนโยบายการพัฒนา ตลอดจนร่ วมแก้ ไขปั ญหา
สาคัญ ๆ ของท้ องถิ่น อย่างมีอิสรภาพ และเสมอภาค โดยใช้ รูปแบบการแสดงความคิดเห็น การไต่
สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ และการแสดงประชามติ หรื อ อื่น ๆ อย่างสมานฉันท์ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนได้ แบ่งการมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็ น 5 ระดับ (โกวิทย์ พวงงาม, 2545) ดังนี ้
ขัน้ มี ส่ ว นร่ ว มในการค้ น หาปั ญ หาและสาเหตุข องปั ญ หาในชุม ชน ตลอดจนก าหนด
ความต้ องการของชุมชนและมีสว่ นร่วมในการจัดลาดับความสาคัญของความต้ องการ
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ขันมี
้ ส่วนร่ วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ กาหนดวิธีการและแนวทางการดาเนินงาน ตลอดจนกาหนดทรัพยากร
และแหล่งทรัพยากรที่ใช้
ขัน้ มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานพัฒนา เป็ นขัน้ ตอนที่ประชาชนมีส่วนร่ วม ในการสร้ าง
ประโยชน์โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอปุ กรณ์และแรงงาน หรื อเข้ าร่ วมบริ หารงาน ประสานงาน
และดาเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก
ขันการมี
้
สว่ นร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็ นขันตอนที
้
่ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ที่พึงได้ รับจากการพัฒนาหรื อยอมรับ ผลประโยชน์อนั เกิดจากการพัฒนาทัง้
ด้ านวัตถุ และจิตใจ
ขัน้ การมี ส่วนร่ วมในการประเมิ นผลการพั ฒนา เป็ นขัน้ ที่ ประชาชนเข้ าร่ วมประเมิ นว่ า
การพัฒนาที่ได้ กระทาไปนันส
้ าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด
สมัชชาประชาชน หมายถึง กระบวนการที่เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ ยวข้ อง ได้ มี ส่วนร่ วมคิด ร่ วมสร้ าง ร่ วมทา โดยการแลกเปลี่ ยนองค์ค วามรู้ และเรี ยนรู้ อย่าง
สมานฉันท์อย่างมีอิสรภาพและเสมอภาคกัน เพื่อการค้ นหาปั ญหา สาเหตุ และความต้ องการของ
บ้ านเมื อง นาไปสู่ข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะ การพัฒ นาบ้ านเมื องหรื อความเป็ นอยู่ของ
ประชาชน โดยวิธีการจัดประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการ
ความรู้ การจัดทาประชาพิจารณ์ อย่างเป็ นระบบและมีสว่ นร่วม
ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (2557) ได้ ให้ ความสาคัญของการมีสมัชชาประชาชน ไว้ ว่า บทเรี ยน
ของสมัชชาต่าง ๆ ทัง้ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ แสดงเห็นชัดเจนว่า ประชาชนมี
ความสามารถ มีข้อมูล และความรู้ อีกทังเข้
้ าใจปั ญหาของพื ้นที่และปั ญหาของตนเองเป็ นอย่างดี
เมื่ อใดที่ ประชาชนได้ มีโอกาสประชุม ร่ วมกันด้ วยกระบวนการสร้ างสรรค์ ประชาชนก็สามารถ
กาหนดยุทธศาสตร์ ในการแก้ ปัญหา และมีแผนปฏิบตั กิ ารไปทาได้ อย่างจริ งจัง รูปธรรมของสมัชชา
ประชาชนที่ผ่านมาแล้ ว เช่น สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดและระดับภาค สมัชชาคุณธรรมอันเป็ น
สมัชชาระดับชาติ 2548 และสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยที่ขบั เคลื่อนมาตังแต่
้ ปี 2553 จนถึงวันนี ้
ล้ วนเป็ นประจักษ์ พยานของการได้ ทดลองประชาธิปไตยแบบวิจารณญาณของประชาชนมาแล้ ว
เราจึง เชื่ อ มั่น ได้ ว่า จากบทเรี ย นดัง กล่า วถ้ า ได้ มี ก ารสนับ สนุน อย่า งจริ ง จัง เราก็ จ ะท าให้ เ ป็ น
ประชาธิ ปไตยของประชาชนทุกระดับจนเต็มแผ่นดินเป็ นดอกไม้ ประชาธิ ปไตยอันงดงาม บาน
สะพรั่งทัว่ แผ่นดินไทย และเป็ นแบบอย่างที่ชาติอื่น ๆ มาเรี ยนรู้ และไปปรับใช้ ตามสภาพการณ์ของ
สังคม ได้ แก่นแท้ ของสมัชชาประชาชนหรื อสภาประชาชนเป็ นแหล่งสร้ างความหวัง สร้ างกาลังใจ

5

และความพากเพียรของประชาชนทุกระดับ ทุกสาขา อาชีพ ในการสร้ างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ
ปฏิบตั กิ ารปฏิรูปประเทศไทยร่วมกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการวิจัยครัง้ นี ้ เป็ นประชาชนที่มีภูมิลาเนาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 159,038 คน
กลุ่มตัวอย่างการวิจยั ครัง้ นี ้ ดาเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้ วยวิธีส่มุ อย่างง่ายให้ กระจายใน
ชุม ชนในแต่ล ะเขตและก าหนดขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งด้ วยการใช้ ต ารางขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งของ
Yamane (1973) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบส ารวจความคิดเห็น เกี่ ยวกับ สมัช ชา
ประชาชนนครหาดใหญ่ ที่ดาเนินการสร้ างโดยคณะผู้วิจัย ประกอบด้ ว ยรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ
สถานภาพผู้ตอบ การรับรู้ การเข้ าร่วมกิจกรรมสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ และความคิดเห็น
เกี่ ยวกับประเด็นที่ต้องการให้ เทศบาลนครหาดใหญ่มีการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน ซึ่งข้ อคาถามใน
การสารวจดังกล่าวดาเนินการสร้ างในรูปแบบคาถามแบบเลือกตอบและคาถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับ
การมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาเทศบาลนครหาดใหญ่ และร่ วมในกิ จ กรรมสมัช ชาประชาชนนคร
หาดใหญ่ ส่ ว นการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพแบบส ารวจด าเนิ น งานใน ลั ก ษณะประเมิ น
ความสอดคล้ องข้ อคาถามกับสาระที่กาหนดในวัตถุประสงค์การวิจยั และความประสงค์ในการนา
ผลการวิจยั ไปใช้ ของเทศบาลนครหาดใหญ่
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้ อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้ สถิตริ ้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. ข้ อมูลเชิงคุณภาพเป็ นข้ อมูลที่สรุปจากข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาปลายเปิ ด ดาเนินการ
วิเคราะห์ด้วยการสรุปสาระที่นาเสนอแยกเป็ นประเด็น
ผลการวิจัย
จานวนและร้ อยละสถานภาพกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ 54.50) กลุ่ม ตัว อย่ า ง(ร้ อยละ 37.00)
มีตาแหน่งในชุมชน เป็ นประชาชนทัว่ ไป (ร้ อยละ 88.99) มีอายุระหว่าง 25 - 40 ปี (ร้ อยละ 35.80)
และประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้ าขาย (ร้ อยละ 42.00)
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การรับทราบและการร่ วมกิจกรรม
ประชาชนร้ อยละ 69.10 ไม่ทราบว่าเทศบาลนครหาดใหญ่ มีการจัดกิ จกรรมสมัช ชา
ประชาชนนครหาดใหญ่ และร้ อยละ 30.90 ทราบว่ามีการจัดดาเนินการสมัชชาประชาชนโดย
ประชาชนทราบจากการประชาสัม พัน ธ์ ใ นรู ป แบบโปสเตอร์ ป ระชาสัม พัน ธ์ (ร้ อยละ50.41)
รองลงมา คือ ทราบจากเพื่อนบ้ าน/เพื่อนร่ วมงาน (ร้ อยละ 36.59) ทราบจากการประชาสัมพันธ์
เสียงตามสาย (ร้ อยละ 22.76) และทราบจากผู้นาชุมชน (ร้ อยละ 21.95) อีกทังประชาชนส่
้
วนใหญ่
ร้ อยละ 94.49 ไม่เคยเข้ าร่วมกิจกรรมสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
ความเข้ าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
จุดมุ่งหมายที่สาคัญมากที่สุดในการดาเนินการสมัชชาประชาชนเพื่อรับฟั งความคิดเห็น
ของประชาชน โดยมีคะแนนรวมความคิดเห็นและจานวนประชาชนที่ ให้ ความสาคัญเลือกเป็ น
อันดับที่ 1 มากที่สุด รองลงมาเป็ นจุดมุ่งหมายเพื่อร่ วมกัน ดาเนินการแก้ ปัญหาเมืองหาดใหญ่
เพื่อให้ ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ เพื่อให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายพัฒนาเมืองหาดใหญ่ เพื่อการมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางพัฒนาเมื องหาดใหญ่ เพื่อ
สร้ างเครื อข่ายการทางานของทุกภาคส่วน และเพื่อการพัฒนาความเข้ มแข็งของภาคประชาชน
ตามลาดับ
ปั ญหาที่ต้องการให้ แก้ ไขโดยเร่ งด่ วน
ปั ญหาที่ประชาชนประสบและต้ องการให้ เทศบาลนครหาดใหญ่แก้ ไขโดยเร่ ง ด่วนเป็ น
ปั ญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยมีคา่ เฉลี่ยและจานวนประชาชนที่เห็นว่าเป็ นปั ญหาสาคัญอันดับที่ 1
สูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.86 และจานวน 127 คน) รองลงมาเป็ นปั ญหาการจราจร ปั ญหาน ้าท่วม
ยาเสพติด ปั ญหาเด็กเยาวชนและครอบครัว การจัดการขยะ อาชญากรรมและความปลอดภัย
สุขภาพและคุณภาพชีวิต และทิศทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ตามลาดับ โดยปั ญหาที่ประชาชน
ต้ องการแก้ ไขเร่งด่วนในปั ญหาเศรษฐกิจและปั ญหาจราจรมีระดับความต้ องการใกล้ เคียงกันมาก
ข้ อคิดเห็นต่ อสมัชชาประชาชน
ประชาชนส่วนใหญ่ให้ ความคิดเห็นในการมีส่วนร่ วมพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ด้ วย
การปฏิบตั ิตวั เป็ นพลเมืองที่ดี ด้วยการปฏิบตั ิตวั ตามกฎหมาย ระเบีย บสังคมที่กาหนด ไม่สร้ าง
ความเดือดร้ อนให้ กับผู้อื่น รวมทังอบรมสั
้
ง่ สอนบุตรหลานให้ ประพฤติปฏิบตั ิเป็ นคนดีของสังคม
(ร้ อยละ 55.91) และร้ อยละ 44.09 มีความคิดเห็นที่จะมีส่วนร่วมพัฒนา และการให้ การสนับสนุน
ร่ วมมือในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยการช่วยสอดคล้ องดูแล ร่ วมคิด ร่ วมทา และให้
การสนับสนุนเท่าที่สามารถดาเนินการได้
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ความคิ ด เห็น ของประชาชนในการมี ส่ ว นร่ วมกิ จ กรรมสมั ช ชาประชาชนนคร
หาดใหญ่
ประชาชนส่ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยกับ การมี ส่ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของสมัช ชาประชาชนนคร
หาดใหญ่ ยิ น ดี เ ข้ าร่ ว มเมื่ อ มี โ อกาสและส่ ว นใหญ่ เ ข้ า ร่ ว มเพื่ อ ให้ ข้ อคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะใน
การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมประชุมและเข้ าร่วมกิจกรรมที่จดั แต่มีบางส่วนที่ยงั ไม่ทราบ
จุดมุ่งหมายของสมัชชาประชาชนอย่างชัดเจน จึงประสงค์จะทราบรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ
นอกจากนี ้ประชาชนยังให้ ข้อคิดเห็นในการแก้ ปัญหาเร่งด่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่ เช่ น ควรมี
การพัฒนาและแก้ ปัญหาด้ านเศรษฐกิจ เป็ นอันดับแรก รองลงมาเป็ นปั ญหาด้ านการจราจร อย่าง
เร่ งด่วนโดยเฉพาะถนนมนตรี 2 และ 1 และลดค่าครองชีพ ควรมีการทาประชาพิจารณ์สมัชชา
ประชาชนก่อนดาเนินการ การเลือกกรรมการผู้รับผิดชอบ ควรเลือกผู้ ที่ทางานจริ ง มีผลงานและ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ มากกว่านี ้
สรุปและอภิปรายผล
1. เนื่ องมาจากการจัดตัง้ สมัช ชาประชาชนนครหาดใหญ่ เริ่ ม มี แนวคิดและดาเนินการ
เนื่องจากสภาพความสนใจของประชาชนต่อการบริ ห ารงานงานของภาครัฐทังรั
้ ฐบาลกลาง และ
ท้ องถิ่ น ดัง จะเห็ น จากการเข้ าร่ ว มเรี ย กร้ องให้ รั ฐ บาลลาออกเนื่ อ งจ ากการบริ ห ารงานมี
ความผิดพลาดก่อให้ เกิดการคอรัปชัน่ และการใช้ อานาจในการแก้ ไขรัฐธรรมนูญเพื่อนิรโทษกรรม
ทาให้ เกิดการประท้ วงใหญ่โตเป็ นวิกฤตการณ์การเมืองในปี พ.ศ.2556 - 2557 ซึ่งมีประชาชน
อ าเภอหาดใหญ่ เ ข้ าร่ ว มและจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ คณะกรรมการปฏิ รู ป การเมื อ งในระบบ
ประชาธิ ป ไตยอัน มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ นประมุข (กปปส.) อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นอกจากนี ม้ ี
การประชาสัมพันธ์ ให้ มีการจัดตังสภาประชาชนและเผยแพร่
้
ความคิด เห็นดังกล่าวผ่านสื่อหลาย
รูปแบบจากสภาพการเปลี่ยนครัง้ ใหญ่ทางการเมืองของประเทศไทย
2. ประชาชนรับทราบและเข้ าร่วมกิจกรรมน้ อยแต่สามารถเข้ าใจจุดมุ่งหมายที่สาคัญของ
สมัชชาประชาชน ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากสภาพวิก ฤติทางการเมืองทาให้ นกั การเมือง นักวิชาการจึง
มีแนวคิดที่ ประสงค์จ ะเปิ ดโอกาสและบทบาทของประชาชนให้ มี ส่วนร่ วมในการบริ หารและมี
การตรวจสอบการดาเนินงานของรั ฐ บาลและองค์กรต่าง ๆ ด้ วยการประชาสัม พันธ์ ให้ ความรู้
ความเข้ าใจทังผ่
้ านเวทีการประท้ วง สื่อทีวี วิทยุ รวมทังผ่
้ าน Social Media นอกจากนี ้ประชาชน
เทศบาลนครหาดใหญ่ เ ป็ นผู้ที่ มี ค วามสนใจต่อ การเปลี่ ย นแปลงและการรั บ รู้ เหตุก ารณ์ ท าง
การเมืองดังจะเห็นว่า มีประชาชนชาวหาดใหญ่เข้ าร่ว มกิจกรรมทางการเมืองค่อนข้ า งมาก จึงเป็ น
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เหตุผลที่ทาให้ ประชาชนส่วนใหญ่เข้ าใจในจุดมุง่ หมายของการจัดตังสมั
้ ชชาประชาชนได้ เป็ นอย่าง
ดี
3. ประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่เห็นสอดคล้ องกันว่า ปั ญหาที่ประชาชนประสบและ
ต้ องการให้ เทศบาลนครหาดใหญ่แก้ ไขโดยเร่ งด่วนเป็ นปั ญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ รองลงมาเป็ น
ปั ญหาการจราจร ปั ญหาน ้าท่วม ยาเสพติด ปั ญหาเด็กเยาวชนและครอบครัว และการจัดการขยะ
ตามลาดับ โดยปั ญหาที่ประชาชนต้ องการแก้ ไขเร่ งด่วนในปั ญหาเศรษฐกิจและปั ญหาจราจรมี
ระดับความต้ องการใกล้ เคียงกันมาก ปั ญหาที่ประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ประสงค์ให้ ผ้ บู ริ หาร
เทศบาลนครหาดใหญ่ดาเนินการแก้ ไขโดยด่วน เนื่องจากสภาพสังคมในปั จจุบนั ประชาชนมีความ
เดือดร้ อนเกี่ ย วกับค่าครองชี พ ตกต่า ราคาพื ช ผลทางเกษตรตกต่า เป็ นเวลานานมากกว่า 2 ปี
โดยเฉพาะราคายางซึ่งเป็ นอาชีพหลักของประชาชนชาวใต้ นอกจากนี ้ภัยทางธรรมชาติ ได้ แก่ น ้า
ท่วมซึ่งเป็ นปั ญหาที่ชาวหาดใหญ่วิตกกังวลมากเนื่องจากได้ รับสภาพนาท่วมอย่างรุ นแรงมาแล้ ว
หลายครัง้ และปั ญหาจากสภาพการเจริ ญเติบโตของสังคมเมืองส่งผลให้ ปัญหาที่ตามมากับสังคม
ได้ แก่ ปั ญหาการจราจร เนื่ อ งจากสภาพถนนของเทศบาลนครหาดใหญ่ ค่ อ นข้ างแคบ
มีตรอกซอยค่อนข้ างมาก รวมทัง้ มี การตังร้้ านขายของริ มทางเดินมากจึงส่งผลต่อการเดินทาง
รวมทังปั
้ ญหายาเสพติด ด้ วยเหตุผลดังกล่าวประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่จึงสะท้ อนปั ญหาที่
ควรแก้ ไขอย่างเร่งด่วน จะเห็นได้ วา่ ปั ญหาที่ประชาชนประสงค์จะให้ แก้ ไขโดยเร่งด่วนส่วนใหญ่เป็ น
ปั ญหาเกี่ยวข้ องและส่งผลต่อประชาชนโดยตรง
4. ประชาชนส่วนใหญ่ให้ ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วย
การปฏิ บัติตวั เป็ นพลเมืองที่ ดี การปฏิ บัติตัวตามกฎหมายระเบียบสัง คมกาหนด และไม่สร้ าง
ความเดือดร้ อนให้ กับผู้อื่น รวมทังอบรมสั
้
ง่ สอนบุตรหลานให้ ประพฤติปฏิบตั ิเป็ นคนดีของสังคม
(ร้ อยละ 55.91) และ ร้ อยละ 44.09 มีความคิดเห็นที่จะมีส่วนร่วมพัฒนา และการให้ การสนับสนุน
ร่ วมมือในการพัฒ นาเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยการช่วยสอดส่องดูแล ร่ วมคิด ร่ วมทา และให้
การสนับสนุนเท่าที่สามารถดาเนินการได้ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้ วยกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสมัช ชาประชาชนนครหาดใหญ่ ยิ น ดี เ ข้ า ร่ ว มเมื่ อ มี โ อกาส และส่ ว นใหญ่ เ ข้ า ร่ ว มเพื่ อ ให้
ข้ อคิดเห็นข้ อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ แต่มีบางส่วนที่ยงั ไม่ทราบจุดมุ่งหมาย
ของสมัชชาประชาชนอย่างชัดเจน จึงประสงค์จะทราบรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี ้
ประชาชนได้ ให้ ข้อคิดเห็นในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ เช่น ควรมีก ารพัฒนาและแก้ ปัญหา
ด้ านเศรษฐกิจ เป็ นอันดับแรก รองลงมาเป็ นปั ญหาด้ านการจราจร อย่างเร่ งด่วน โดยเฉพาะถนน
มนตรี 1 และ 2 และลดค่าครองชีพ ควรมีการทาประชาพิ จารณ์สมัชชาประชาชนก่อนดาเนินการ
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การเลือกกรรมการผู้รับผิดชอบควรเลือกผู้ที่ทางานจริ งและมีผลงานและควรมีการประชาสั มพันธ์
ให้ มากกว่านี ้ จากผลการสารวจพบว่าประชาชนเทศบาลหาดใหญ่ให้ ความสนใจในการจัดตังและ
้
ดาเนินงานสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่มาก และยินดีที่จะร่ วมมือ แต่อาจเนื่องจากกิจกรรม
ดัง กล่ า วยัง ไม่ ชัด เจนและยัง ไม่ เ ห็ น แผนการด าเนิ น งานตลอดจนวัต ถุ ป ระสงค์ แม้ ว่ า จะมี
การประชาสัม พันธ์ ไปบางแล้ วแต่อาจไม่ทั่วถึง ประกอบกับภารกิจ ในชีวิตประจาวันของแต่ละ
ครอบครัวอาจไม่สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ ดังนันผู
้ ้ เข้ าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จึงเป็ นผู้สงู อายุซึ่ง
เกษี ยณอายุแล้ วแต่สภาพร่ างกายยัง แข็งแรง และมี ความพร้ อมที่ ให้ การช่วยเหลื อสัง คม และ
สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ อย่างเต็มที่ ส่วนประชาชนวัยทางานมีความพร้ อมที่จะร่วมมือแต่อาจ
ขาดรายละเอี ยดของเป้ าหมายของสมัช ชาประชานและรู ปแบบแนวทางการให้ ค วามร่ ว มมื อ
ดังนันควรมี
้
การประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ ้น รวมทังหากมี
้
การสอบถามเกี่ยวกับ มติหรื อการตัดสินใจใน
บางประเด็น สามารถดาเนินการในรู ปแบบการวิจยั เชิงสารวจ การให้ รายละเอียดและสอบถาม
ผ่าน Social Media การระดมความคิดผ่านผู้นาชุมชน และรูปแบบอื่น ๆ เนื่องจากประชาชนส่วน
ใหญ่ไม่สามารถเข้ าร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ ทกุ คนเพราะมีภารกิจส่วนตัวและครอบครัว
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