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บทคัดย่อ  

การพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ให้เป็น “มหานครแห่งความสุข” (City of Happiness) และเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการจัดตั้งในรูปแบบสมัชชาเพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนานครหาดใหญ่ การส ารวจความคิดเห็น
ต่อสมัชชาประชาชนในทัศนะของประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือส ารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการรับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ และส ารวจความคิดเห็น
ที่มีต่อสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่าประชาชนเทศบาลหาดใหญ่ให้ความสนใจในการ
จัดตั้งและด าเนินงานสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่มากและยินดีที่ จะร่วมมือ แต่เนื่องจากกิจกรรม
ดังกล่าวยังไม่ชัดเจนและยังไม่เห็นแผนการด าเนินงานตลอดจนวัตถุประสงค์ แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์
ไปบ้างแล้วแต่อาจไม่ทั่วถึง ประกอบกับภารกิจในชีวิตประจ าวันของแต่ละครอบครัวอาจไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าเทศบาลนครหาดใหญ่มีการจัดกิจกรรมสมัชชาประชาชน
นครหาดใหญ่และการด าเนินการสมัชชาประชาชนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประชาชน
ต้องการให้เทศบาลนครหาดใหญ่แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนเป็นปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ และประชาชนส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่  ยินดีเข้าร่วมเมื่อมีโอกาส 
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และส่วนใหญ่เข้าร่วมเพ่ือให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่  การให้การ
สนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยการช่วยสอดคล้องดูแล ร่วมคิด ร่วมท าและให้
การสนับสนุนเท่าที่สามารถด าเนินการได้ 
ค าส าคัญ: สมัชชาประชาชน, ทัศนะ, หาดใหญ่ สงขลา 
 
Abstract  

The Hatyai People Assembly to be “City Of Happiness” is inviting people inside 
the 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 require to participant 
in the Hatyai People Assembly’s activities and purpose suggestion to develop Hatyai 
municipality. However, the plan and objective of those activities were unclean. Even 
though, The Hatyai municipality has the promotion of this project. They want to develop 
Hatyai municipality by solving economics problems. All of respondents has agree to 
participate join with Hatyai People Assembly. They will support and share idea to 
develop Hatyai People Assembly 
Keywords: Hatyai People Assembly, Attitudes, Hatyai Songkhla 
 
บทน า  

การเมืองภาคประชาชนได้จัดตั้งขึ้นเพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นและ
ใช้ชื่อที่ต่างกันตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แต่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การสร้างเวทีสาธารณะ 
สร้างพ้ืนที่กลางเพ่ือพูดคุยแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้บรรลุข้อคิดเห็นตามเนื้อหาหรือประเด็นต่าง ๆ และ
รวบรวมประเด็นเหล่านั้นเสนอไปยังหน่วยงานของภาครัฐในแต่ละระดับ สร้างเป็นนโยบายเพ่ือการแก้ไ ข
ปัญหาให้กับสังคมโดยภาพรวม เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาการจราจร เป็นต้น (ยุทธการ 
ห้าวหาญ, 2552) ภายในรัฐสมัยใหม่ การรวมศูนย์อ านาจมีขีดจ ากัดเนื่องจากการบริหารปกครองประเทศที่
ประกอบไปด้วยประชากรมากมายและพ้ืนที่อันกว้างไกล โดยรัฐบาลที่เป็นศูนย์กลางแต่เพียงสถาบันเดียว
ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการถ่ายเทอ านาจในทางการเมืองการปกครองให้อยู่ใน
มือขององค์กรหรือสถาบันที่อยู่นอกศูนย์กลางออกไป (สถาบันพระปกเกล้า, 2557) 

http://202.28.199.3/tdc/browse.php?option=show&browse_type=creator&CreatorId=241040&doc_type=0&q=%C2%D8%B7%B8%A1%D2%C3%20%CB%E9%D2%C7%CB%D2%AD
http://202.28.199.3/tdc/browse.php?option=show&browse_type=creator&CreatorId=241040&doc_type=0&q=%C2%D8%B7%B8%A1%D2%C3%20%CB%E9%D2%C7%CB%D2%AD
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สมัชชาหาดใหญ่ เปรียบเสมือนคลังสมองให้กับประชาชนชาวนครหาดใหญ่ในทุก ๆ เรื่อง  
ซ่ึงเป้าหมายของการท าสมัชชาหาดใหญ่เป็นการสะท้อนสิ่งที่ดีในตัวเองเพ่ือหลอมรวมสู่เป้าหมายเดียวกัน 
สมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่เป็นอีกองค์กรหนึ่งที่จัดตั้งข้ึนมาเพ่ือเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขต
เทศบาลนครหาดใหญ่ เพ่ือเสนอข้อเสนอในเชิงนโยบายต่าง ๆ ที่เกิดจากการพบปะพูดคุยของพ่ีน้อง
ประชาชนภายในเทศบาลนครหาดใหญ่ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่องสมัชชาประชาชน
นครหาดใหญ่ในทัศนะของชาวหาดใหญ่ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้และการร่วมกิจกรรมสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ในทัศนะของประชาชน 
2. ส ารวจความเข้าใจและความต้องการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ในทัศนะของประชาชน 

 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

การมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เปิดให้ประชาชนเข้าไปร่วมในการก าหนดกฎเกณฑ์นโยบายกระบวนการบริหาร และตัดสินใจของท้องถิ่น
เพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง อยู่บนพ้ืนฐานของประชาชนมีอิสระทางความคิด 
มีความรู้ ความสามารถในการกระท า และมีความเต็มใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม (อรทัย ก๊กผล, 2552) 

หลักการมีส่วนร่วม (Public Participation) หมายถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในส่วนของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเสนอความคิดเห็นใน
กระบวนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบายการพัฒนา ตลอดจนร่วมแก้ไขปัญหาส าคัญ ๆ ของท้องถิ่น อย่าง
มีอิสรภาพ และเสมอภาค โดยใช้รูปแบบการแสดงความคิดเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ 
และการแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ อย่างสมานฉันท์ การมีส่วนร่วมของประชาชนได้แบ่งการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็น 5 ระดับ (โกวิทย์ พวงงาม, 2545) ดังนี้ 

ขั้นมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาในชุมชน ตลอดจนก าหนดความต้องการ
ของชุมชนและมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความต้องการ  

ขั้นมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงาน ตลอดจนก าหนดทรัพยากรและ
แหล่งทรัพยากรที่ใช้ 

ขั้นมีส่วนร่วมในการด าเนินงานพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสร้างประโยชน์
โดยการสนับสนุนทรัพย์ วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน หรือเข้าร่วมบริหารงาน ประสานงานและด าเนินการขอ
ความช่วยเหลือจากภายนอก  
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ขั้นการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
รับผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งด้านวัตถุ และ
จิตใจ  

ขั้นการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา เป็นขั้นที่ประชาชนเข้าร่วมประเมินว่าการพัฒนาที่ได้
กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใด 

สมัชชาประชาชน หมายถึง กระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมท า โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์
อย่างมีอิสรภาพและเสมอภาคกัน เพ่ือการค้นหาปัญหา สาเหตุ และความต้องการของบ้านเมือง น าไปสู่
ข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะ การพัฒนาบ้านเมืองหรือความเป็นอยู่ของประชาชน โดยวิธีการจัด
ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดเวทีเสวนา การจัดนิทรรศการความรู้ การจัดท าประชาพิจารณ์ 
อย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วม  

ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ (2557) ได้ให้ความส าคัญของการมีสมัชชาประชาชน ไว้ว่า บทเรียนของสมัชชา
ต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ แสดงเห็นชัดเจนว่าประชาชนมีความสามารถ มีข้อมูล 
และความรู้ อีกทั้งเข้าใจปัญหาของพ้ืนที่และปัญหาของตนเองเป็นอย่างดี เมื่อใดที่ประชาชนได้มีโอกาส
ประชุมร่วมกันด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ ประชาชนก็สามารถก าหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา และมี
แผนปฏิบัติการไปท าได้อย่างจริงจัง รูปธรรมของสมัชชาประชาชนที่ผ่านมาแล้ว เช่น สมัชชาสุขภาพระดับ
จังหวัดและระดับภาค สมัชชาคุณธรรมอันเป็นสมัชชาระดับชาติ 2548 และสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยที่
ขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงวันนี้ ล้วนเป็นประจักษ์พยานของการได้ทดลองประชาธิปไตยแบบ
วิจารณญาณของประชาชนมาแล้ว เราจึงเชื่อมั่นได้ว่าจากบทเรียนดังกล่าวถ้าได้มีการสนับสนุนอย่าง
จริงจัง เราก็จะท าให้เป็นประชาธิปไตยของประชาชนทุกระดับจนเต็มแผ่นดินเป็นดอกไม้ประชาธิปไตยอัน
งดงาม บานสะพรั่งทั่วแผ่นดินไทย และเป็นแบบอย่างที่ ชาติอ่ืน ๆ มาเรียนรู้  และไปปรับใช้ตาม
สภาพการณ์ของสังคม ไดแ้ก่นแท้ของสมัชชาประชาชนหรือสภาประชาชนเป็นแหล่งสร้างความหวัง สร้าง
ก าลังใจ และความพากเพียรของประชาชนทุกระดับ ทุกสาขา อาชีพ ในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน และ
ปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทยร่วมกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้  เป็นประชาชนที่มีภูมิล าเนาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน 159,038 คน 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายให้กระจายในชุมชนใน

แต่ละเขตและก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของ  Yamane (1973) ที่
ระดับความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสมัชชาประชาชนนคร

หาดใหญ่ที่ด าเนินการสร้างโดยคณะผู้วิจัย ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบ การรับรู้ 
การเข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการให้
เทศบาลนครหาดใหญ่มีการพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งข้อค าถามในการส ารวจดังกล่าวด าเนินการสร้า งใน
รูปแบบค าถามแบบเลือกตอบและค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลนคร
หาดใหญ่และร่วมในกิจกรรมสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ ส่วนการตรวจประเมินคุณภาพแบบส ารวจ
ด าเนินงานในลักษณะประเมินความสอดคล้องข้อค าถามกับสาระที่ก าหนดในวัตถุประสงค์การวิจัยและ
ความประสงคใ์นการน าผลการวิจัยไปใช้ของเทศบาลนครหาดใหญ่ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นข้อมูลที่สรุปจากขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาปลายเปิด ด าเนินการวิเคราะห์

ด้วยการสรุปสาระท่ีน าเสนอแยกเป็นประเด็น 
 
ผลการวิจัย 

จ านวนและร้อยละสถานภาพกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่ มตั วอย่ า งส่ วน ใหญ่ เป็น เพศหญิ ง  (ร้ อยละ  54.50)  กลุ่ มตั วอย่ า ง (ร้ อยละ 37.00)  

มีต าแหน่งในชุมชน เป็นประชาชนทั่วไป (ร้อยละ 88.99) มีอายุระหว่าง 25 - 40 ปี (ร้อยละ 35.80) และ
ประกอบอาชีพส่วนตัว/ค้าขาย (ร้อยละ 42.00) 

การรับทราบและการร่วมกิจกรรม 
ประชาชนร้อยละ 69.10 ไม่ทราบว่าเทศบาลนครหาดใหญ่มีการจัดกิจกรรมสมัชชาประชาชนนคร

หาดใหญ่ และร้อยละ 30.90 ทราบว่ามีการจัดด าเนินการสมัชชาประชาชนโดยประชาชนทราบจากการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ (ร้อยละ50.41) รองลงมา คือ ทราบจากเพ่ือนบ้าน/
เพ่ือนร่วมงาน (ร้อยละ 36.59) ทราบจากการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย (ร้อยละ 22.76) และทราบจาก
ผู้น าชุมชน (ร้อยละ 21.95) อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 94.49 ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมสมัชชา
ประชาชนนครหาดใหญ่ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ 
จุดมุ่งหมายที่ส าคัญมากที่สุดในการด าเนินการสมัชชาประชาชนเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน โดยมีคะแนนรวมความคิดเห็นและจ านวนประชาชนที่ให้ความส าคัญเลือกเป็นอันดับที่ 1 มาก
ที่สุด รองลงมาเป็นจุดมุ่งหมายเพ่ือร่วมกันด าเนินการแก้ปัญหาเมืองหาดใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายพัฒนาเมืองหาดใหญ่ เพ่ือ
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การมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางพัฒนาเมืองหาดใหญ่ เพ่ือสร้างเครือข่ายการท างานของทุกภาคส่วน 
และเพ่ือการพัฒนาความเข้มแข็งของภาคประชาชน ตามล าดับ 

ปัญหาที่ต้องการให้แก้ไขโดยเร่งด่วน 
ปัญหาที่ประชาชนประสบและต้องการให้เทศบาลนครหาดใหญ่แก้ ไขโดยเร่งด่วนเป็นปัญหา

เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยมีค่าเฉลี่ยและจ านวนประชาชนที่เห็นว่าเป็นปัญหาส าคัญอันดับที่ 1 สูงที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.86 และจ านวน 127 คน) รองลงมาเป็นปัญหาการจราจร ปัญหาน้ าท่วม ยาเสพติด ปัญหาเด็ก
เยาวชนและครอบครัว การจัดการขยะ อาชญากรรมและความปลอดภัย สุขภาพและคุณภาพชีวิต และทิศ
ทางการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ ตามล าดับ โดยปัญหาที่ประชาชนต้องการแก้ไขเร่งด่วนในปัญหาเศรษฐกิจ
และปัญหาจราจรมีระดับความต้องการใกล้เคียงกันมาก 

ข้อคิดเห็นต่อสมัชชาประชาชน 
ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ด้ วย 

การปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการปฏิบัติตัวตามกฎหมาย ระเบียบสังคมที่ก าหนด ไม่สร้างความ
เดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน รวมทั้งอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีของสังคม (ร้อยละ 55.91) 
และร้อยละ 44.09 มีความคิดเห็นที่จะมีส่วนร่วมพัฒนา และการให้การสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนา
เทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยการช่วยสอดคล้องดูแล ร่วมคิด ร่วมท า และให้การสนับสนุนเท่าที่สามารถ
ด าเนินการได ้

ความคิดเห็นของประชาชนในการมีส่วนร่วมกิจกรรมสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ 
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่ยินดี

เข้าร่วมเมื่อมีโอกาสและส่วนใหญ่เข้าร่วมเพ่ือให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ 
ร่วมประชุมและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัด แต่มีบางส่วนที่ยังไม่ทราบจุดมุ่งหมายของสมัชชาประชาชนอย่าง
ชัดเจน จึงประสงค์จะทราบรายละเอียดก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้ประชาชนยังให้ข้อคิดเห็นในการ
แก้ปัญหาเร่งด่วนของเทศบาลนครหาดใหญ่ เช่น ควรมีการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นอันดับ
แรก รองลงมาเป็นปัญหาด้านการจราจร อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะถนนมนตรี 2 และ 1 และลดค่าครองชีพ 
ควรมีการท าประชาพิจารณ์สมัชชาประชาชนก่อนด าเนินการ การเลือกกรรมการผู้รับผิดชอบ ควรเลือกผู้ที่
ท างานจริง มีผลงานและควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ 
 
สรุปและอภิปรายผล  

1. เนื่องมาจากการจัดตั้งสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่เริ่มมีแนวคิดและด าเนินการ เนื่องจาก
สภาพความสนใจของประชาชนต่อการบริหารงานงานของภาครัฐทั้งรัฐบาลกลาง และท้องถิ่นดังจะเห็น
จากการเข้าร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกเนื่องจากการบริหารงานมีความผิดพลาดก่อให้เกิดการคอรัปชั่น
และการใช้อ านาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือนิรโทษกรรม ท าให้เกิดการประท้วงใหญ่โตเป็นวิกฤตการณ์
การเมืองในปี พ.ศ.2556 - 2557 ซึ่งมีประชาชนอ าเภอหาดใหญ่เข้าร่วมและจัดกิจกรรมร่วมกับ



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

 

1380 | P a g e  
 

คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้มีการประชาสัมพันธ์ให้มีการจัดตั้งสภาประชาชนและเผยแพร่ความคิดเห็นดังกล่าว
ผ่านสื่อหลายรูปแบบจากสภาพการเปลี่ยนครั้งใหญ่ทางการเมืองของประเทศไทย 

2. ประชาชนรับทราบและเข้าร่วมกิจกรรมน้อยแต่สามารถเข้าใจจุดมุ่ งหมายที่ส าคัญของสมัชชา
ประชาชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพวิกฤติทางการเมืองท าให้นักการเมือง นักวิชาการจึงมีแนวคิดที่
ประสงค์จะเปิดโอกาสและบทบาทของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารและมีการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของรัฐบาลและองค์กรต่าง ๆ ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจทั้งผ่านเวทีการ
ประท้วง สื่อทีวี วิทยุ รวมทั้งผ่าน Social Media นอกจากนี้ประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นผู้ที่ มี
ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงและการรับรู้เหตุการณ์ทางการเมืองดังจะเห็นว่า มีประชาชนชาวหาดใหญ่
เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองค่อนข้างมาก จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจในจุดมุ่งหมาย
ของการจัดตั้งสมัชชาประชาชนได้เป็นอย่างดี  

3. ประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า ปัญหาที่ประชาชนประสบและต้องการให้
เทศบาลนครหาดใหญ่แก้ไขโดยเร่งด่วนเป็นปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจ รองลงมาเป็นปัญหาการจราจร 
ปัญหาน้ าท่วม ยาเสพติด ปัญหาเด็กเยาวชนและครอบครัว และการจัดการขยะ ตามล าดับ  โดยปัญหาที่
ประชาชนต้องการแก้ไขเร่งด่วนในปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาจราจรมีระดับความต้องการใกล้เคียงกันมาก 
ปัญหาที่ประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่ประสงค์ให้ผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ด าเนินการแก้ไขโดย
ด่วน เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันประชาชนมีความเดือดร้อนเกี่ยวกับค่าครองชีพตกต่ า ราคาพืชผล
ทางเกษตรตกต่ าเป็นเวลานานมากกว่า 2 ปี โดยเฉพาะราคายางซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนชาวใต้ 
นอกจากนี้ภัยทางธรรมชาติ ได้แก่ น้ าท่วมซึ่งเป็นปัญหาที่ชาวหาดใหญ่วิตกกังวลมากเนื่องจากได้รับสภาพ
น าท่วมอย่างรุนแรงมาแล้วหลายครั้ง และปัญหาจากสภาพการเจริญเติบโตของสังคมเมืองส่งผลให้ปัญหา
ที่ตามมากับสังคม ได้แก่ ปัญหาการจราจร เนื่องจากสภาพถนนของเทศบาลนครหาดใหญ่ค่อนข้างแคบ  
มีตรอกซอยค่อนข้างมาก รวมทั้งมีการตั้งร้านขายของริมทางเดินมากจึงส่งผลต่อการเดินทาง รวมทั้ง
ปัญหายาเสพติด ด้วยเหตุผลดังกล่าวประชาชนเทศบาลนครหาดใหญ่จึงสะท้อนปัญหาที่ควรแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน จะเห็นได้ว่าปัญหาที่ประชาชนประสงค์จะให้แก้ไขโดยเร่งด่วนส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องและ
ส่งผลต่อประชาชนโดยตรง 

4. ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วย 
การปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองที่ดี  การปฏิบัติตัวตามกฎหมายระเบียบสังคมก าหนด และไม่สร้าง 
ความเดือดร้อนให้กับผู้อ่ืน รวมทั้งอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีของสังคม (ร้อยละ 
55.91) และ ร้อยละ 44.09 มีความคิดเห็นที่จะมีส่วนร่วมพัฒนา และการให้การสนับสนุนร่วมมือในการ
พัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ด้วยการช่วยสอดส่องดูแล ร่วมคิด ร่วมท า และให้การสนับสนุนเท่าที่สามารถ
ด าเนินการได้ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่
ยินดีเข้าร่วมเมื่อมีโอกาส และส่วนใหญ่เข้าร่วมเพ่ือให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาเทศบาลนคร
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หาดใหญ่ แต่มีบางส่วนที่ยังไม่ทราบจุดมุ่งหมายของสมัชชาประชาชนอย่างชัดเจน จึงประสงค์จะทราบ
รายละเอียดก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้ประชาชนได้ให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ 
เช่น ควรมีการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นอันดับแรก รองลงมาเป็นปัญหาด้านการจราจร 
อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะถนนมนตรี 1 และ 2 และลดค่าครองชีพ ควรมีการท าประชาพิจารณ์สมัชชา
ประชาชนก่อนด าเนินการ การเลือกกรรมการผู้รับผิดชอบควรเลือกผู้ที่ท างานจริงและมีผลงานและควรมี
การประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้ จากผลการส ารวจพบว่าประชาชนเทศบาลหาดใหญ่ให้ความสนใจในการ
จัดตั้งและด าเนินงานสมัชชาประชาชนนครหาดใหญ่มาก และยินดีที่จะร่วมมือ แต่อาจเนื่องจากกิจกรรม
ดังกล่าวยังไม่ชัดเจนและยังไม่เห็นแผนการด าเนินงานตลอดจนวัตถุประสงค์ แม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์
ไปบางแล้วแต่อาจไม่ทั่วถึง ประกอบกับภารกิจในชีวิตประจ าวันของแต่ละครอบครัวอาจไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมได้ ดังนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นผู้สูงอายุซึ่งเกษียณอายุแล้วแต่สภาพร่างกายยัง
แข็งแรง และมีความพร้อมที่ให้การช่วยเหลือสังคม และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ ส่วน
ประชาชนวัยท างานมีความพร้อมที่จะร่วมมือแต่อาจขาดรายละเอียดของเป้าหมายของสมัชชาประชาน
และรูปแบบแนวทางการให้ความร่วมมือ ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ิมขึ้น รวมทั้งหากมีการสอบถาม
เกี่ยวกับมติหรือการตัดสินใจในบางประเด็น สามารถด าเนินการในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ การให้
รายละเอียดและสอบถามผ่าน Social Media การระดมความคิดผ่านผู้น าชุมชน และรูปแบบอ่ืน ๆ 
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ทุกคนเพราะมีภารกิจส่วนตัวและ
ครอบครวั 
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