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บทคดัย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาสภาพปัจจบุนัการมีสว่นร่วมของประชาชน 
ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และแสวงหารูปแบบการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองค์กรปกตรองส่วนท้องถ่ิน 
จงัหวดัภเูก็ต เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) รวบรวมข้อมลูด้วยการ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) จากผู้ ให้ข้อมูลส าคญั (Key Information)  
ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรภาครัฐซึ่งเป็นข้าราชการประจ า นักการเมืองระดับชาติ  
ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชมุชน ผู้น าตามธรรมชาติ ผู้น าศาสนา ผ็น ากลุม่อาชีพและประชาชนทัว่ไป 
รวม 25 คน และด าเนินการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) โดยผู้ทรงคณุวฒุิ
และผู้ เช่ียวชาญในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ านวน 20 และ 10 คน ตามล าดับ 
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) ผลการวิจยัพบวา่ 
 1) สภาพการมีส่วนร่วมของประชนในปัจจุบัน พบว่า มีการเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านเวที่ประชาคม มีการแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน และพฒันาระยะ 3 ปี มรการแต่งตัง้คณะท างาน 
ซึ่งมาจากผู้ที่มีบทบาทหรือผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินการ คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ น าชุมชน ผู้น าท้องถ่ิน หรือ  
ผู้ใกล้ชิดฝ่ายบริหาร 
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 2) ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน พบว่า ปัญหามีส่วนร่วมของประชาชน คือ การประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชน
เข้ามามีสว่นร่วมยงัไม่เข้าถึงกลุม่เป้าหมาย อุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ 
การไมเ่ปิดให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมและการเมืองมีการสบืทอดอ านาจตอ่เนื่อง และ
ในสว่นของความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะการมีสว่นร่วมของประชาชน ควรรับฟังและ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในทุกมิติควรเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีสว่น
ร่วม หลายช่องทางทง้ัที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
 3) รูปแบบการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมมาภิบาลในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดภูเก็ต พบว่า รูปแบบเป็น 3PR-Model  
ซึ่งประกอบด้วยการด าเนินงานใน 4 ขัน้ตอน ขัน้ที่ 1 P = Policy เป็นขัน้ตอน 
การก าหนดนโยบาย ขัน้ที่ 2 P = Project เป็นขัน้ตอนการก าหนดโครงการ ขัน้ที่ 3 P = 
Proceeding เป็นขัน้ตอนการด าเนินงานตามโครงการ และขัน้ที่ 4 R = Report  
เป็นขัน้ตอนการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละขัน้ตอนของ 3PR  
จะมีการด าเนินการรูปแบบวงจรการวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย
วงจรย่อยอีก 4 ขัน้ตอน ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า PAOR อนัประกอบด้วย 1. P = Planning คือ 
การวางแผน 2. A = Act หรือ Action คือ ปฏิบตัิตามแผน 3. O = Observation คือ
การสงัเกคผลที่ได้จากการด าเนินการ และ 4. R = Reflection คือ การสะท้อนผล 
เป็นขัน้ตอนสุดท้ายที่น าผลของการปฏิบัติและการสงัเกตมารวบรวมวิเคราะห์ผลดี 
ผลเสยี สรุปผล สะท้อนข้อมลูย้อนกลบัไปสูก่ารวางแผนการด าเนินการครัง้ต่อไป ซึ่งวน
กลบัไปสูว่งจรการปฏิบตัิอีกครัง้หนึ่งวงจรนีม้ีลกัษณะเหมือนขดลวด (Spinal Circle) 
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ เป็นพลวัต (Dynamic 
Process) ของเกลยีวปฏิสมัพนัธ์มีกระบวนการย้อนกลบัและน าไปสูก่ารพฒันาขัน้ตอ่ไป 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการมีส่วนร่วม, หลกัธรรมาภิบาล, การบริหารจัดการ, องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
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Abstract 
 The purposes of this study were : 1) to study the present conditions of 
the people’s participation in the administration of the local administrative 
organizations of Phuket, 2) to examine problems and propose suggestions to 
improve the people’s participation and 3) to propose the model of people’s 
participation in the administrative of Phuketlocal administrative units based on 
the principles of Good Governance. The research employed a qualitative 
methodology. The researcher conducted the research by using an in-depth 
interview technique with 25 key informants consisting of government officials, 
local politicians, leaders of the community and occupational groups, religious 
leaders and general public. The focus group discussion was implemented 
with a group of 20 skilled and experienced people who were working in the 
local administrative organizations in Phuket, and 10 experts. 
The study revealed: 
 1. The current situation of people’s participation in the administration 
of the local administrative office in Phuket were as follows : most organizations 
organized the public forums for the people to participate in setting the policy. 
Have established steps and processing planning by following the strategic 
developmental plan and the three years developmental plan every year. The 
working committee in each local organization consisted of community leaders 
and the government officials, and worked according to the experts, community 
leaders, or administrators. 
 2. Problems, obstacles and suggestion : The people lacked 
information about how to participate in the local administrative organizations’ 
activities, and there were also a large number of passive population. 
Participation Obstacles Few channels of participation for the people amd the 
succession of the local politicians were found. And Opinions about People’s 
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participation and Suggestions for the People’s participation : The local 
administrative organizations should listen to the people’s opinions in every 
dimension. Various channels of participation Should be added, both formally 
and informally. 
 3. The management model which will be used to develop the 
participation of the people based on the principles of good governance was 
called 3PR. The model consisted of four steps: 1. P = Policy – policy setting ; 
2. P = Project – project setting; 3.P = Proceeding – implementing the project; 
And 4. R = Report – follow-up and report the result of the project. In each step 
of 3PR, there are 4 mini steps which are called PAOR, based on the concept 
of Participatory Research which is a dynamic process. The PAOR consists of 
1. P = Planning 2 A = Act 3. O = Observation 4. R = Reflection 
 
บทน า 
 การบริหารจัดการเกิดขึน้มานานแล้ว พร้อมๆ กับการมีสงัคมมนุษย์ เพราะ
การอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นคณะ เป็นชุมชนของมนุษย์ ย่อมมีความจ าเป็นต้องมี 
การค้นหาวิธีการ หรือสร้างกฏเกณฑ์เพื่อให้คนในสงัคมอยู่กนัได้อย่างมีความสงบสขุ 
แนวทางและวิธีปฏิบตัิเหลา่นีไ้ด้มีการพฒันารูปแบบสบืตอ่กนัมาแตโ่บราณ หากจะย้อน
ประวตัิศาสตร์ไทยไปถึงสมยักรุงสโุขทยัเป็ฯต้นมา พบว่า พระมหากษัตริย์ของไทยเรา
ทรงปกครองแผน่ดินตามวิถีทางสมบรูณาญาสิทธิราชย์ แม้พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นฝ่าย
ใช้อ านาจปกตรองกบัฝ่าผู้ถกูปกครองจะมีความสมัพนัธ์กนัในแนวดิ่ง พระมหากษัตริย์
ทรงมีพระราชอ านาจเบ็ดเสร็จก็ตาม แต่จากหลกัฐานทางประวิติศาสตร์ไม่ปรากฏให้
ทราบว่าพระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจตามอ าเภอใจแต่ประการใด ในทางตรงกนัข้าม
กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงยึดหลักความยุติธรรม ใช้ทศพิธราชธรรมและปฏิบัติตาม  
หลกัค าสอนทางศาสนา เสมือนเป็นปัจจยัที่จะคอยควบคมุ ก ากบัพระราชจริยวตัรของ
ทุกพระองค์ในการปกครองบริหารราชการแผ่นดิน หลกัธรรมดังกล่าวสอดคล้องกับ
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หลกัการบริหารจดัการท่ีดี (Good Governance) ซึง่เป็นแนวคิดการบริหารงานแนวใหม่
ที่เกิดขึน้จากกระแสสงัคมโลกที่หลัง่ไหลไปทัว่ทุกมุมโลกเพื่อซึมซับให้นานาประเทศ  
ใช้เป็นหลักพืน้ฐานในระบบประชาธิปไตยใช้ในการบริหาร เช่นมีการกล่าวถึงสิทธิ
เสรีภาพ และการมีสว่นร่วมของประชาชน จึงสง่ผลให้ประเทศไทยซึง่เป็นหนึ่งในสมาชิก
ของสงัคมโลก มิอาจเพิกเฉยได้ จึงเป็นที่มาของพระราชกฤษฎีกาด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่ภาครัฐอไัด้แก่ ส่วนราชการ องค์การ
มหาชน รัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้น าเอาแนวคิดและหลกัเกณฑ์นี ้
ไปปรับใช้ และยงัได้เผยแพร่ไปยงัภาคธุรกิจ เอกชนตลอดจนถึงภาคประชาชน ทัง้ระดบั
บุคคลและสงัคม แม้กระทัง่วงการศึกษาได้น าไปก าหนดลงหลกัสตูรการสอนอีกด้วย 
พระราชกฤษีกาดังกล่าวเปรียบเสมือนหลักประกันส าคัญ ที่จะใช้เป็ฯยุทธศาสตร์  
ในการบริหารจัดการประเทศ ซึ่งทุกภาคส่วนควรท าความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง (เมตต์
เมตต์การุณ์จิต, 2554 : ค าน า)  
 เป็นข้อมลูเชิงประจกัษ์ว่า “การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี” หรือ “ธรรมาภิบาล” 
(Good Governance) ได้เกิดขึน้ในสงัคมไทยมาช้านานแล้วนัน่คือ “ทศพิธราชธรรม” 
อนัเป็น “Royal Governance” ที่พระมหากระษัตริย์มาตัง้แต่การปกครองประเทศ 
ในระบบสมบรูณาญาสทิธิราชย์นัน่เองเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนไป พฒันาการ
ด้านต่างๆ เจริญก้าวหน้าขึน้ แนวคิดในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก็ย่อม
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามกาลเวลา แนวคิดทฤษฏีต่างๆ ได้ถูกบันทึกหรือบัญญัติ  
ไว้เป็นกฏหมาย และระเบียบต่างๆ เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารบ้านเมือง (สเุทพ 
เชาวลติ, 2552 : 29)  
 ส าหรับการบริหารราชการแผน่ดินหรือการบริหารราชการบ้านเมืองไทยเรานัน้ 
เรามีกฎหมายสงูสดุ คือ รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
ประเทศมาเป็นเวลายาวนาน ซึง่มีการยกเลิก ปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาเป็นล าดบั 
ทัง้นี เ้ป้าหมายหลักก็คือ ต้องการให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับที่ดีที่สุด ทุกฝ่ายยอมรับ  
เพื่อน าไปใช้ปกครองและพฒันาประเทศให้ประชาชนอยู่ดีกินดี ทัง้รัฐธรรมนูญฉบบัที่
ผ่านๆ มา และฉบับที่ก าลังจะเกิดขึน้ในอนาคตอันใกล้ ล้วนได้บรรจุสาระส าคัญ  
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ที่เก่ียวข้องกบัประชาชน เป็นต้นวา่ได้บญัญตัิเก่ียวกบัการคุ้มครอง สง่เสริม ขยาย สิทธิ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย และที่ส าคญัมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม
ในรูปแบบที่หลากหลายทัง้ทางตรงและทางอ้อม เมื่อมิติการมีส่วนร่วมของประชาชน
เกิดขึน้ ซึง่ได้บญัญัติในรูปแบบการกระจายอ านาจสู่องค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ที่ เ น้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการปกครองท้อวถ่ินในรูปแบบต่างๆ มากขึน้ การมีส่วนร่วมของประชาชน  
จึงกลายเป็นหลกัการส าคัญที่ทุกภาคส่วนหึความส าคญั แม้แต่นานาอารยประเทศ  
ต่างก็ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม ส าหรับผู้ วิจัยจากการที่ได้ศึกษาเรียนรู้  
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาบ้านเมืองไทยที่ผ่านมา แม้ผู้ มีส่วนเ ก่ียวข้อง  
จะพยายามใช้กลวิธีต่างๆ มาจัดการกับบ้านเมืองอย่างหลากหลายแล้วก็ตาม  
ด้วยบริบทของสงัคมไทยกลบัเห็นว่า “สงัคมไทยในทกุระดบัจะต้องให้ความส าคญักับ
การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนบนพืน้ฐานที่มีองค์ความรู้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูภาครัฐได้ตามควร เข้าใจบทบาทของตน สามารถเป็น
สว่นหนึ่งในการช่วยขบัเคลื่อนและพฒันาระบบการเมืองไทยให้มีคณุภาพ เข้าสูร่ะบบ
ประชา ธิปไตยแบบมี ส่วน ร่ วมที่ เ ปิ ด โอกาสใ ห้ประชาชนเ ข้ามามีส่ วน ร่วม 
ในการพฒันาการเมืองไทยในทกุมิติเสยีที”  
 ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินในขอบเขตที่ผู้ วิจัย
ท าการศึกษาครั ง้นี  ้ ก็ เ ป็นผลมาจากการเปลี่ ยนแปลง ของภาค รัฐแนวใหม ่ 
เมื่อสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนไป องค์กรระดับรากหญ้าอย่างองค์กรปกครอง 
สว่นท้องถ่ินยอ่มมีผลกระทบฝนเชิงบริหารจดัการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งแม้แต่วิถีชีวิต
ของประชาชนในท้อง ถ่ินก็มีผลกระทบไปด้วย ที่ เห็นได้ชัด เจนคือภายหลัง  
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.2540 ที่สาระส าคัญเป็นการกระจายอ านาจ 
สูท้่องถ่ิน ในสว่นภาครัฐได้น าเอาแนวคิด “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) หรือ
แนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองและสงัคมที่ดี มาใช้ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญคือ  
การมีส่วนร่วมของประชาชน อันป็นหลกัประกันได้ว่า ทุกภาคส่วนควรได้มีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการในทุกระดับ ครอบคลมุในทุกพืน้ที่แม้ว่าในสภาพความเป็นจริง  
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เมื่อวันเวลาผ่านไประยะหนึ่งปรากฏการณ์ การมีส่วนร่วมที่แท้จริงของประชาชน  
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน ยัง ไม่ครอบคลุมในทุกมิติ  
ภาคประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมคอ่นข้างน้อยไมเ่ป็นไปตามหลกัการกระจายอ านาจและ
หลกัการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี 
 ด้วยสภาพปัญหาและความส าคญัข้างต้น แม้ว่าการมีสว่นร่วมของประชาชน
จะมีช่องทางอยูบ้่างตามนวทางการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ หรือตามบทบญัญัติ
แหง่รัฐธรรมนญูก็ตาม เมื่อศึกษาสภาพความ้ชเป็นจริงของจงัหวดัภเูก็ต ซึ่งเป็นจงัหวดั 
ที่มีศักยภาพการปกครองส่วนท้องถ่ินอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศกลับพบว่า  
“การมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินในสว่นของภเูก็ต ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย
เพียงแค่รับรู้ และการให้ข้อมูลตามแบบสอบถามเบือ้งต้นเท่านัน้ ส่วนการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็น การร่วมการตดัสนิใจ การร่วมลงมือปฏิบตัิ มีข้อจ ากดัหลายประการ 
สอดคล้องกับที่ มนญู ปุญญกริยากร (2550 : 1) ได้ศึกษาไว้ว่า “การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนจะอยู่ในรูปแบบที่ประชาชนเป็นฝ่ายรับ (Passive Receivers) ขณะที่รัฐ 
เป็นผู้กระท า (Active Communicators) โดยอาศยักระบวนการสื่อสารแบบทางเดียว 
(One Way Commutation) โดยมีภาครัฐเป็นผู้ตัดสินใจฝ่ายเดียวในกระบวนการ
ก าหนดนโยบาย เหล่านีเ้ป็นเพียงตัวอย่างข้อจ ากัดและปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ผู้ วิจัยในฐานะผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าหน้าที่สนับสนุน
ช่วยเหลือให้บริการสาธารณะท างานด้านสงคัมสงเคราะห์ให้กับหลายองค์กรของ
ภาครัฐ ต้องการเห็นปัญหาของท้องถ่ินได้รับการแก้ไข โดยให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ 
สว่นเสยีเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในจงัหวดั
ภเูก็ตในทุกมิติ จึงต้องท าการศึกษาเพื่อแสวงหารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต 
ทัง้นีเ้พื่อร ารูปแบบท่ีได้จากการศกึษาไปพฒันาและน าไปใช้ในการบริหารจดัการองค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินของจงัหวดัภเูก็ตให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ในโอกาสตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. ศึกษาสภาพปัจจุบนัการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่ท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
 2. ศึกษาปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดัภเูก็ต 
 3. แสวงหารูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจดัการองค์การปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 การวิจัยเร่ือง รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต เป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้การสมัภาษณืเงลกึ (In-depth Interview) เพื่อให้เข้าถึง
ข้อมลูเชิงลึกจากผู้ ให้ข้อมลูส าคญัและด าเนินการสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) 
เพื่อขอความคิดเห็ฯจากผู้มีสว่นท่ีเก่ียวข้อง ด าเนินการวิจยัดงันี ้
 ผู้ ใช้ข้อมลูส าคญั (Key Information) ประกอบด้วย 3 ภาคส่วนคือ ภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องทัง้ข้าราชการประจ าและนกัการเมืองระดบัชาติ รวม 7 คน ผู้น าท้องถ่ิน 6 คน 
และผู้น าชมุชนอนัประกอบด้วยผู้น าตามธรรมชาติ ผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้น าศาสนา และผู้น า
กลุม่อาชีพตา่งๆ รวม 12 คน รวมผู้ให้ข้อมลูส าคญั 25 คน ผู้มีความรู้และประสบการณ์
ในท้องถ่ิน จากหลากหลายอาชีพจ านวน 20 คน ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญอีก 10 คน 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิจัยโดยการ 1) สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผู้ ให้ข้อมลูส าคญั คือ ผู้บริหารท้องถ่ิน ผู้น าศาสนา ผู้น าตามธรรมชาติ ผู้น ากลุม่อาชีพ 
ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป 25 คน 2) การด าเนินการสนทนากลุ่มครัง้ที่  1  
เพื่อรวบรวมข้อมูล จากผู้มีความรู้และประสบการณ์จากหลายอาชีพเข้าร่วมสนทนา
กลุ่ม จ านวน 20 คน และ 3) การด าเนินการสนทนากลุ่มครัง้ที่ 2 เพื่อรวบรวมข้อมูล 
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญอันเป็นการเพิ่มน า้หนักและความน่าเช่ือถือข้อมูล  
ที่ได้ด าเนินการสนทนากลุม่ครัง้ที่ 1 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยข้อมูลทุกประเภทที่รวบรวมได้จากเอกสาร  
และงานวิจัยที่เ ก่ียวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียด และน าผลที่ได้ไปด าเนินการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) จ านวน 2 ครัง้ จากนัน้ได้จบัใจความหลกั จดักลุม่ข้อมลู
แต่ละประเด็น พิจารณาความเช่ือมโยง ความเหมือน และแตกต่างของข้อมูล 
แล้วน าเสนอข้อที่ค้นพบในรูปแบบของความเรียง ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 
สรุปผลการวิจยัและการอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจยั 
 1. สภาพปัจจบุนัการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
จดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
  1.1 ด้านการก าหนดนโยบาย ประชาชนมีสว่นร่วมในการก าหนดนโนบาย
ผา่นเวทีประชาคมเพียงสว่นน้อยเท่านัน้ ทัง้นีเ้นื่องจากมีข้อจ ากดัเร่ืององค์ควาทรู้ และ
ในทางข้อเท็จจริงการก าหนดนโยบายถูกก าหนดโดยนักการเมืองที่ชนะการเลือกตัง้ 
ส่งผลให้ความต้องการแตกต่างกันในแต่ละชุมชนน ามาก าหนดเป็นนโยบายเพียง 
บางประเด็นเทา่นัน้ 
  1.2 ด้านการวางแผน ท้องถ่ินมีระเบียบ แบบแผนและขัน้ตอนตาม 
ต้นสังกัดอยู่แล้วประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อมผ่านตัวแทน แต่ละชุมชนเสนอ  
ความต้องการผา่นตวัแทน การแก้ปัญหาไมค่รอบคลมุตามความต้องหารของประชาชน 
  1.3 ด้านการด าเนินการ โอกาสที่ประชาชนจะได้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ในด้านการด าเนินการมีน่อย ส่วนใมหญ่ด าเนินการตามนโยบายที่ผู้บริหารแถลงไว้  
ตอ่สภาท้องถ่ิน ตอบสนองความต้องการได้มากน้อยเพียงใดศกัยภาพของสมาชิกสภา
เป็นตวัชีว้ดั 
  1.4 ด้านการติดตามและประเมินผล ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมเฉพาะที่
กฎหมายก าหนดและส่วนใหญ่จะเป็นผู้น าที่มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วม ส่วนประชาชน
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โดยทั่วไปท าได้เพียงตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ และที่ส าคัญการติดตาม
ประเมินผลได้ได้สง่ผลตอ่การปรับปรุงแก้ไข 
 2. ปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสน่ท้องถ่ินจงัหวดั
ภเูก็ต 
  2.1 ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
จดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต พบว่า 1) การประชาสมัพนัธ์เข้าไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนขาดความเช่ือมั่น และไม่ให้ความส าคัญกับกิจกรรม 
ของท้องถ่ิน 2) การจัดกิจกรรมไม่ตรงกับความต้องการของประชาชน และเมื่อจัดขึน้
มาแล้วผู้บริหารท้องถ่ินมกัใช้โอกาสชีน้ าประชาชนให้คล้อยตามมากกว่าให้ประชาชน
ร่วมคิด 3) ประชาชนขาดองค์ความรู้ ไมท่ราบบทบาทของตนที่มีตอ่ท้องถ่ิน ไมรู้่ช่องทาง
ในการเข้าไปมสัว่นร่วม 4) ขาดดารบรูณาการระหวา่งองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสง่ผล
ให้แก้ปัญหาในภาพรวมได้ไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับองค์กรขนาดเล็กงบประมาณ
ด าเนินการไม่เพียงพอ และ 5) ด้วยกระแสการซือ้เสียงของนักการเมือง ประชาชน 
มีทศันคติทางลบกับการเมืองหลงัจากการเลือกตัง้แต่ละครัง้ประชาชนมีการแบ่งพวก
แบง่ฝ่ายเกิดความขดัแย้งในท้องถ่ินขึน้ 
  2.2 อปุสรรคของการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
จดัการองค์กรปกครองสส่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต พบว่า 1) นกัการเมืองสืบทอดอ านาจ
ต่อเนื่องเป็นเวลานานท าให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ใช้อิทธิพลในองค์กร การบริการ
สาธารณะจึงกระจุกอยู่กบัพวกพ้อง 2) มีการปกปิดข้อมลูข่าวสารเพื่อไม่ให้ประชาชน
รับรู้ การบริหารงานโครงการไม่เป็นไม่ตามเป้าหมาย ประชาชนขาดโอกาสในการรับบริการ
สาธารณะที่พึงจะได้ 3) การปฏิบัติงานยังคงเป็นไปตามรายแผนงาน โครงการเน้น
แผนการจ่ายเงินให้เป็นไปตามงวดเงินมากกว่าการบูรณาการเพื่อให้ได้งานและ
ประหยัดงบประมาณ 4) สภาพของจังหวัดภูเก็ตเป็นสังคมเมืองเต็มพืน้ที่ วิถีชีวิต 
คนเมืองต่างคนต่างอยู่  ขาดการเอื อ้อาทรกัน ขณะเดียวกันด้วยบริบทที่ เ ป็น  
เมืองท่องเที่ยว มีประชากรแฝงอาศัยอยู่จ านวนมากส่งผลให้การเก็บข้อมูลน าไป
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วางแผนพัฒนาผิดพลาดไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ 5)  ความหลากหลาย 
ในการประกอบกอบอาชีพของประชาชนในจงัหวดัภเูก็ต ท าให้ประชาชนจ านวนหลาย
กลุม่หลายอาชีพไมส่ามารถเข้าไปมีสว่นร่วมกบัท้องถ่ินได้ 
  2.3 ความคิดเห็นของการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดัภูเก็ต พบว่า 1) ประชาชนไม่
คอ่ยมีโอกาสในการเข้าไปมีสว่นร่วมในการพฒันากลุม่การเมืองท้องถ่ิน ในการรวมกลุม่
ทางการเมืองควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย 2) ควร
ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการบริหารองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินให้มากขึน้ 3) ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ควรเปิดโอกาสให้ผู้น า
ท้องถ่ินทัง้ 19 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเข้าร่วมประชุมเพื่องแสดงความคิดเห็นด้วย 
4) ผู้ บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดภูเก็ตควรมีวิสัยทัศน์ที่เป็นนัก
ประชาธิปไตยที่แท้จริง 5) ควรมีการปรับแนวคิดใหม่ๆ ที่จะใช้บุคคลหรือภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 6) การบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดั
ภเูก็ต ควรเป็นการบริหารแบบแนวราบ 7) บริการสาธารณะทกุอยา่งในจงัหวดัภเูก็ตควร
ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์และได้รับความเห็นชอบจากประชาชนสว่นใหญ่ และ 
8) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องท าหน้าที่ในฐานะหน่วยบริการสาธารณะอย่าง
แท้จริง 
  2.4 ข้อเสนอแนะการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการ
บริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต พบว่า ควรมีการด าเนินการดงันี ้
1) คิดหาแนวทางให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นหลากหลายช่องทาง ให้เขาเข้ามา
มีสว่นร่วมในหลายๆ มิติ ทัง้ที่เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 2) ควรมีการจดัตัง้องค์กร
ประชาชนขึน้ในทกุองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เข้าใจ และ
เข้าถึงบทบาทของตนท่ีจะต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัท้องถ่ินในเร่ืองต่างๆ 4) ผู้บริหารนาชอก
จากต้องใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้มากขึน้แล้วยังจะต้องท า
ความเข้าใจวฒันธรรมชมุชนอย่างถ่องแท้ด้วย โดยเฉพาะความต้องการที่แตกต่างของ
แต่ละชุมชนจะต้องได้รับการดูแลอย่างเสมอภาค 5) ควรเพิ่มความเข้มข้นในการจัด
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กิจกรรมเพื่อพฒันาคนในท้องถ่ินให้มีคุณภาพมากขึน้โดยเฉพาะระเบียบ กฎหมายที่
เ ก่ียวข้องกับด าเนินวิถีชีวิตในท้องถ่ินหรือชุมชนและ 6) ข้อมู,ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากประชาชนจะต้องน าไปเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการบริหารจดัการและ
วางแผนแก้ปัญหาอยง่เป็นรูปธรรม 
 3. รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต จากการด าเนินการวิจัยได้รูปแบบ 
เป็น 3PR-Model ประกอบด้วยการด าเนินงานใน 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้ที่ 1 P = Policy  
เป็นขัน้ตอนการก าหนดนโยบาย ขัน้ที่ 2 P = Project เป็นขัน้ตอนการก าหนดโครงการ 
ขัน้ที่ 3 P = Proceeding เป็นขัน้ตอนการด าเนินงานตามโครงการ และขัน้ที่ 4  
R = Report เป็นขัน้ตอนการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งในแต่ละขัน้ตอน
ของ 3PR จะมีการด าเนินการเป็นรูปแบบย่อยอีก 4 ขัน้ตอน ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า PAOR  
อนัประกอบด้วย 1. P = Planning คือ การวางแผน 2. A = Act หรือ Action คือ  
ปฏิบตัิตามแผน 3. O = Observation คือการสงัเกคผลที่ได้จากการด าเนินการ และ  
4. R = Reflection คือ การสะท้อนผลเป็นขัน้ตอนสดุท้ายที่น าผลของการปฏิบตัิและ
การสังเกตมารวบรวมวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย สรุปผล สะท้อนข้อมูลย้อนกลับไปสู่ 
การวางแผนการด าเนินการครัง้ต่อไป ซึ่งวนกลบัไปสูว่งจรการปฏิบตัิอีกครัง้หนึ่งวงจรนี ้
มีลกัษณะเหมือนขดลวด (Spinal Circle) การวิจัยเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม 
เป็นกระบวนการท่ีเป็นพลวตั (Dynamic Process) ของเกลยีวปฏิสมัพนัธ์มีกระบวนการ
ย้อนกลบัและน าไปสูก่ารพฒันาขัน้ตอ่ไป 
 
การอภปิรายผล 
 การศกึษาวิจยั เร่ืองรูปแบบการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
ในการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต 2) ศึกษาปัญหา อุปสรรค  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต 3) แสวงหารูปแบบ 
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การมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการองค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต สามารถน ามาอภิปรายผลการวิจยัดงันี ้
 สภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการองค์กรปกครอง 
สว่นท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย การวางแผน การด าเนินงานและการติดตามประเมินผลตามกฎหมายก าหนด
ตี่มีประชาชนเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ที่ ไ ด้ เ ข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ในการก าหนดนโยบาย เพราะนโยบายมกัถกูก าหนดโดยนกัการเมืองที่ชนะการเลือกตัง้
แล้วเข้ามาท าหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร ในด้านการวางแผนส่วนใหญ่จะด าเนินการ 
โดยฝ่ายข้าราชการประจ า ในสว่นของประชาชนมีโอกาสเข้ามาในรูปของคณะกรรมการ
ซึ่งเข้ามาทางอ้อมโดยผ่านตวัแทน การวางแผนพฒันาจะมีศกัยภาพมากน้อยแค่ไหน
ขึน้อยูก่บัศกัยภาพของตวัแทนของแต่ละชุมชน สว่นการด าเนินงานตามแผนประชาชน  
มีสว่นร่วมในรูปของคณะกรรมการที่เลือกมาจากตวัแทนซึ่งในท้องถ่ินส่วนมากจะเป็น
คนที่ใกล้ชิดฝ่ายบริหาร ในด้านการติดตามปละประเมินประชาชนมักรับทราบผล 
การด าเนินงานภายหลงัเสร็จสิน้โครงการไปแล้ว คณะกรรมการติดตามประเมินผล 
ตามรูปแบบของคณะกรรมที่ก าหนดไม่ค่อยมีบทบาทในการร่วมติดตามผล  
ส่วนประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามและประเมินผลในรูปแบบ  
ของการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจกล่าวคือร่วมประเมินภายหลงัการด าเนิน
โครงการนัน่เอง ซึ่งจะเห็นได้ว่าสภาพการมีสว่นร่วมในด้านต่างๆ ที่กลา่วมาประชาชน 
มีส่วนร่วมบ้างก็เพียงตามที่กฎระเบียบก าหนดเท่านัน้ การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการบริหารจัดการ องค์กรปกครองครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดภูเก็ตควรเป็นดังที่ 
ส านกังานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ได้ก าหนดไว่ว่า การมีส่วนร่วมคือ 
การที่ให้ประชาชนหรือชุมชนสามารถเข้าถึงกระบวนการตัดสินใจ ในการก าหนด
นโยบายการพฒันาท้องถ่ิน และมีสว่นร่วมรับประโยชน์จากบริการสาธารณะ รวมทัง้  
มีส่งนร่วมในการควบคุมและประเมินโครงการ ซึ่งลกัษณะของการมีส่วนร่วมควรมี  
2 ลกัษณะ คือ 1) มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา โดยประชาชนมีส่วนร่วมพฒันา
ตัง้แต่เ ร่ิมต้นจนสิน้สุดโครงการอันได้แก่การร่วมค้นหาปัญหาและความต้องการ  
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การวางแผน การตดัสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถ่ิน ร่วมบริหาร
จดัการ ร่วมติดตามประเมินผลรวมถึงร่วมรับประโยชน์ที่เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการ 
2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองคือการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และการรวมพลงัอ านาจ  
ของพลเมืองโดยประชาชน หรือชมุชนรวมพลงัพฒันาขีดความสามารถเพื่อปกป้องและ
รักษาผลประโยชน์ของชุมชน ซึงสภาพความเป็นจริงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตามหลกัธรรมภิบาลในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของจงัหวดัภเูก็ต
ในแตล่ะด้าน ประชาชนมีสว่นร่วมมีน้อยมาก ซึ่งสอดคล้องกบั สเุทพ เชาวลิต (2552 : 4-6)  
ที่ได้น าเสนอไว้ว่า “การบริหารจดัการภาครัฐจากอดีตที่ผ่านมา มีปัญหาในการบริหาร
จดัการที่ดี ขาดการน าหลกัการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีหรือหลกัธรรมาภิบาลมาใช้ 
ในการบริหาร” ซึง่ตัวชีวัดได้แก่ 1) การบริหารแบบไม่มีส่วนร่วม การบริหารจัดการ
ภาครัฐเทา่ที่ผา่นมายงัเปิดโอกาสให้ผู้ ร่วมงานมีสว่นร่วมน้อยมาก ความคิดทางการบริหาร
จัดการมักมักอยู่ในกลุ่มของผู้ บริหารหรือเฉพาะตัวผู้ บริหารเองในการตัดสินใจ  
เร่ืองต่างๆ จนน าไปสู่สภาวะผู้ น าแบบอัตตาธิปไตย เป็นเผด็จการทางความคิด  
ไม่ค่อยยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ ร่วมงานโดยเฉพาะผู้ ร่วมงานในระดบัปฏิบตัิการ  
2) การทจุริต ประพฤติมิชอบในวงราชการเป็ฯปัญหาใหญ่ของการบริหารจดัการภาครัฐ 
การแสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งหน้าที่ การวิ่งเต้น การกระท าผิดกฎ ผิดระเบียบ 
การขาดการควบคมุที่ดี การบงัคบัใช้กฎหมายหย่อยประสิทธิภาพ น าไปสูก่ารสมยอม
กนัของผู้แสวงหาผลประโยชน์ 3) ความไมโ่ปร่งใสทางการบริหารทางการบริหารจดัการ 
การขาดระบบการตรวจสอบ ควบคมุ ประเมินผล การติดตามผลที่ดีมีประสธิิภาพ สง่ผล
ให้เกิดความไม่โปร่งใสทางการบริหารและความไม่โปร่งใสเป็นตวัน าไปสูก่ารประพฤติ  
มิชอบในวงราชการเกิดขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยเร่ืองรูปแบบการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี  ้
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 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต ควรให้ความส าคญั
กบัประชาชนทกุภาคสว่นได้มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
จงัหวดัภเูก็ต 
  1.2 ภาครัฐต้องสนับสนุนงบประมาณการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
แก่ประชาชนเข้าไปมีสว่นร่วมในการบริหารจดัการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจงัหวดั
ภเูก็ต 
  1.3 ก่อนและหลงัการเลือกตัง้ ควรมีกฎหมาย ข้อบังคบัล หรือระเบียบ 
ให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับนกัการเมืองหรือกลุ่มการเมืองท้องถ่ินในการบริหาร
จัดการ ทัง้ในด้านการก าหนดนโยบาย การวางแผน การด าเนิ นการและติดตาม
ประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรม 
 2. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
  2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัภูเก็ตทกุแห่ง ควรมีการท างาน
บูรณาการกันในการพฒันาท้องถ่ิน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการและน าเอารูปแบบที่ผู้วิจัยได้ศึกษานีไ้ปประยกุต์ใช้ ตัง้แต่การก าหนดนโยบาย 
การวางแผนก าหนดโครงการ การด าเนินงาน และการติดตามประเมินผล 
  2.2 ควรมีการเพิ่มช่องทางการมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต ให้หลากหลายขึน้ ทัง้ที่
เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
  2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้มากขึน้
และใช้หลกัธรรมาภิบาลเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการอย่างจริงจัง รวมทัง้ต้องมี  
จิตสาธารณะ ให้บริการประชาชนอยา่งเต็มใจ จริงใจและสดุความสามารถ 
  2.4 ควรอบรใประชาชนในท้องถ่ินให้มีความรู้เร่ือง กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวกบับทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินสามารถมีปฏิสมัพนัธ์
กบัท้องถ่ินได้ในทกุมิติ 
  2.5 ควรน าข้อคิดเห็นของประชาชนไปเป็นข้อมลูในการบริหารจดัการ และ
มีการแก้ไขปัญหาให้ทนักบัสถานการณ์และความต้องการเป็นส าคญั 
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  2.6 ควรมีการจัดล าดับความต้องการของประชาชนตามความส าคัญ
เร่งด่วน ก่อนน ามาจัดท าหรือก าหนดกิจกรรมโครงการโดยมีการประชาสัมพันธ์  
ให้ประชาชนทราบอยา่งตอ่เนื่อง 
 3. ข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ต่อไป 
  3.1  ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการมีส่วน ร่วมของประชาชน 
ตามหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดภูเก็ต  
ที่ได้จากกรวิจัยครัง้นีโ้ดยน าไปทดลองใช้กับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาล  
แหง่ใดแหง่หนึง่เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีชดัเจนขึน้ 
  3.2 ควรศกึษาการพฒันาช่องทางมีสว่นร่วมของประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต 
  3.3 ควรศกึษาการบริหารจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจงัหวดัภเูก็ต
ตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในองค์ประกอบอื่น เช่น 
ประสิทธิผล ผระสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส การกระจาย
อ านาจ นิติธรรมและความเสมอภาค 
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