
 
 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน                            
กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล  

 

 

 

 
โดย 

 
นางสาวพัสวี เปี่ยมศักดิ์กมล 

 
 

 
 

 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)  

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร 
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Ref. code: 25605803010775NJK



 

การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน                            
กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล  
 
 

โดย 
 

นางสาวพัสวี เปี่ยมศักดิ์กมล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ)  

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร  
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

Ref. code: 25605803010775NJK



PARTICIPATION IN PUBLIC PARK MANAGEMENT BY CHILDREN 
AND YOUTH NETWORKS: A CASE STUDY OF THE CHILDREN AND 

YOUTH COUNCIL OF SATUN MUNICIPALITY 

BY 

MISS PASSAWEE PIAMSAKKAMON 

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF    
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF 

MASTER OF POLITICAL SCIENCE  
(PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC AFFAIRS)  

EXECUTIVE PROGRAM IN PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC AFFAIRS 
FACULTY OF POLITICAL SCIENCE  

THAMMASAT UNIVERSITY 
ACADEMIC YEAR 2017  

COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

Ref. code: 25605803010775NJK





(1) 
 

หัวข้อการค้นคว้าอิสระ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของ
เครือข่ายเยาวชน กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
เมืองสตูล 

ชื่อผู้เขียน นางสาวพัสวี เปี่ยมศักดิ์กมล 
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ) 
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร 

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รองศาสตราจารย์ ดร. สุพิณ เกชาคุปต ์
ปีการศึกษา 2560 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน 
กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาการเกิดเครือข่ายเยาวชนที่น าไปสู่สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองสตูล 2) เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล  3) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยต่อผลส าเร็จในการบริหารจัดการ
สวนสาธารณะของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล 4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางของการพัฒนา 
การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในด้านอื่นๆ โดยผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า 

การเกิดเครือข่ายเยาวชนเกิดจากกลุ่มเยาวชนที่มีแกนน าคือนายโกวิทย์ บุญรัตน์ ได้
รวมตัวกับเพ่ือนๆ ที่มีความต้องการและมีความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ต้องการเวทีส าหรับ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเยาวชน เมื่อมีการรวมกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จึงน าไปสู่การจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชนโดยการยื่นหนังสือถึงท่านนายกเทศบาลเมืองสตูลเพ่ือขออนุมัติจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ซึ่งทางท่านนายกเทศบาลเมืองสตูลได้เล็ งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
เด็กและเยาวชนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน ทางเทศบาลเมืองสตูลจึงได้อนุมัติจัดตั้ง
สภาเด็กและเยาชนเทศบาลเมืองสตูล เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เพ่ือผลักดันและสนับสนุนกลุ่ม
เยาวชนกลุ่มนี้ในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท าให้น าไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง เทศบาลเมืองสตูล เกิดขึ้นโดยมีตัวแปรหลัก 3 ตัว ส าคัญ 
คือ 1) สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ต้องการพ้ืนที่ส าหรับใช้ในการ
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รวมกลุ่มท ากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 2) เทศบาลเมืองสตูล หรือนายกเทศบาลเมือง
สตูลที่รับฟังความต้องการของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณและก าลังคนให้
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเปลี่ยนแปลงสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังจัดเป็นพ้ืนที่ลานกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน 3) ประชาชนหรือชาวบ้านบริเวณสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง ได้มาร่วมท ากิจกรรม
นอกเหนือจากกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะเขาโต้ะพญาวังเป็นที่พักผ่อน 
ออกก าลังกาย ใช้ผ่อนคลายจากการท างานสูดอากาศธรรมชาติที่มีต้นไม้นานาชนิด พร้อมทั้งให้อาหาร
ลิงได้อีกด้วย และสิ่งส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะเขาโดต๊ะ
พญาวัง เกิดข้ึนจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ร่วมกับเทศบาลเมืองสตูล จัดโครงการลาน
เพลินยิ้ม เวทีร้องเล่นเต้นร า ณ สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่
สร้างสรรค์ในแก่เด็กและเยาวชนในการแสดงออก การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง เพ่ือให้เป็นสถานที่ที่พักผ่อนของประชาชนจังหวัดสตูล 
และเป็นการรณรงค์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่  

การศึกษาในครั้งนี้ท าให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้จากบทเรียนและมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญ คือ 
การจัดกิจกรรมควรมีแนวทางที่เหมาะสมต่อกลุ่มคนไปพร้อมกับการจัดการที่ดีของตัวเทศบาลเมือง
สตูล ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและการดูแลรักษาพ้ืนที่ในที่จัดกิจกรรมเพ่ิม
มากขึ้น และการน าเยาวชนรุ่นใหม่มาท ากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ในขณะเดียวกัน 
การจัดกิจกรรมที่สวนสาธารณะเขาโต๊พญาวังย่อมมีข้อจ ากัดในด้านการดูแลรักษาพ้ืนที่ให้มีสภาพที่ดี
ดั่งเดิม ซึ่งผลของการจัดกิจกรรม ณ บริเวณดังกล่าวอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือสัตว์ที่อาศัย
ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบ เทศบาลไม่ควรละเลยการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้สภา
เด็กและเทศบาลเมืองสตูลควรมีการจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มร่วมกับเครือข่ายเยาวชนกลุ่มอ่ืนเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่ใหม่ๆ และสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเด็กและเยาวชนได้มีเครือข่ายเพ่ิมมาก
ขึ้น อีกทั้งเทศบาลเมืองสตูล ควรเพ่ิมสร้างและพัฒนาเครื่องออกก าลังกายในสวนสาธารณะเขาโต๊ะ
พญาวัง เพราะในปัจจุบันยังขาดแคลนเครื่องเล่นกีฬาส าหรับประชาชนคนวัยท างานและวัยชราในการ
ใช้ออกก าลังกาย และสิ่งทีเ่ทศบาลเมืองสตูลไม่ควรมองข้าม ควรมีการบริหารจัดการในส่วนของลิง ณ 
สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง เทศบาลเมืองสตูลควรมีการบริหารจัดการให้ลิงอยู่ในโซนที่ไม่มารบกวน
หรือเสื่ยงต่อการเข้ามาท าร้ายเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่สวนสาธารณะเขา
โต๊ะพญาวัง  
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ABSTRACT 

A Case Study of the Children and Youth Council of Satun Province in 
context of "Participation in the Park Management of the Youth Network" is a qualitative 
research which the sources of data collection are conducted by using the relevant 
study, observation and in-depth interviews. By objectives of the study are; 1) to study 
the youth network leading to the development of youth council of Satun, 2) to study 
the participatory process in the management of the public park of the Satun Youth 
Council, 3) to analyze the factors affecting the success of the park management of the 
Satun Youth Council and 4) to provide guidance for the development and involvement 
of children and youth in other areas.  

The results of the study found that the youth network was born out of 
group of young people led by Mr. Kovit Boonrat and his colleagues. With the need and 
interest in making social activities, they have created an exchange platform for children 
and youth to independently express their opinions and positions. When the large 
numbers of young individuals gathered, it resulted in the establishment of the Children 
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and Youth Council and approved by the president of Satun municipality in 2014. As 
Satun president municipal recognized the importance of positive development for all 
children and youth, along with activities for community development, the Satun 
municipality has continued to promote and support this group of youth in social 
activities by emphasizing in term of participatory process in the management of Khao 
to Phaya Wang Public Park. There are 3 main variables that contributed in this process; 
first, Children and Youth Council of Satun Municipality, this group of children and 
youths need a space for group activities to benefit themselves and others. Second, 
the president of Satun municipality and board members, they have listened to the 
needs of children and youth in contribution to project budget. Third, people or 
villagers living at Khao To Phraya Wang Public Park, their level of participation in 
activities beyond the activities of the Children and Youth Council is showing positive 
as people also used Khao Phaya Wang park area for relaxing place to work, to chill 
with nature and to feed animal such monkeys. Importantly, the Youth Council of Satun 
Municipality has also contributed in ‘Larn Plearn Yim project’ with a purpose of 
encouraging young people to show his/her talents whether singing, playing or dancing. 
Therefore, this important process is part of the park management plan that not only 
provides a creative space for children and youth to express themselves but has 
purpose to encourage young people to employ every second productively while 
contributing the development of the Khao To Phaya Wang Public Park that will 
continue to be a relaxing, non-smoking and safe place for people living in Satun 
province.  

In this study, it was suggested that the activities should have an appropriate 
approach in matching group of individuals, along with good management of the Satun 
municipality that can create a strong relationship between people in the community 
through increasing the community events and activities. Even though the community 
activities can bring a lot of benefits for people in the area, there are some limitations 
that need to be considered when operating activities in certain area like Khao to Phaya 
Wang Public Park. The activities at Khao to Phaya Wang Public Park are limited in terms 
of keeping the area in good condition as effects of activities at this site may affect the 
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environment or animals in the area. With these concerns, municipalities and the 
Children and Youth Council should not neglect environmental care when organizing 
activities and should ensure that every activity is integrated with other youth networks 
in order to exchange new learning as well as create a strong professional network. In 
term of Khao To Phaya Wang Public Park management, since there is a shortage of 
exercise machines in the area, Satun municipality should provide more exercise 
machines for people to work out, together with putting more attention on managing 
animal areas by creating safer place for people who come to use in the park area 
without fear of being attacked or threatened by animals like monkeys. 

 
Keywords: Participation, Park Management, Youth Council, Satun Municipality 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของเครือข่าย
เยาวชน กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล” ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณา
เป็นอย่างยิ่งของ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์ ประธานกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระ และ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. สุพิณ เกชาคุปต์ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ ที่ให้ความกรุณาในการให้ค าปรึกษาและแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง รวมทั้งขอขอบพระคุณอาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหาร
รัฐกิจและกิจสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ให้ความรู้
ต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการน ามาประกอบการค้นคว้าอิสระ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อีกด้วย 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ ทุกท่าน 
ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในระหว่างการศึกษา 

ขอขอบพระคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ ร่วมชั้นเรียนหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ
และกิจการสาธารณะ) รุ่นที่ 27 ทุกคนที่เกื้อกูล ร่วมแรงร่วมใจ และให้ก าลังใจ ทั้งการเรียนและกิจกรรม
ต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดเวลาในช่วงการศึกษา 

ขอขอบพระคุณพ่ีๆ และเพ่ือนๆ ที่ค่อยให้ความช่วยเหลือ และค าแนะน าส าหรับการวิจัย
ครั้งนี้  

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวรวมไปถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
ของข้าพเจ้าที่เป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นก าลังใจ ตลอดจนเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญยิ่งของ
ข้าพเจ้าตลอดมา จนท าให้การศึกษาในครั้งนี้ประสบความส าเร็จได้ตามที่ตั้งใจ  

 
 
 
 นางสาวพัสวี  เปี่ยมศักดิ์กมล 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 

เมืองเป็นศูนย์กลางความเจริญและความเสื่อมเสียรวมไว้ที่เดียวกัน เมืองเป็นสถานที่ตั้ง
ถิ่นฐาน บ้านเรือน ร้านค้า โรงเรียน โรงพยาบาล สวนสาธารณะ อ่ืนๆ อีกมากมายเพ่ือให้เมืองนั้นมี
การพัฒนาในทางท่ีดีมีความเจริญยิ่งขึ้น และเมืองยังเป็นที่รวมผู้คนมากมายที่มีความแตกต่างในการใช้
ชีวิต พ้ืนเพ วัฒนธรรม ผู้คนส่วนใหญ่ต่างแสวงหารายได้จากการประกอบอาชีพต่างๆ  เพ่ือเลี้ยงชีพ
ตนเองและคนในครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเมืองมักตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือเทศบาล โดยเทศบาล
หรือท้องถิ่นมีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและในทางกลับกันนั้นบางท้องถิ่นก็ยังมีการบริหาร
จัดการที่ยังปล่อยปะละเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกท้องถิ่นต้องการปัจจัยด้านงบประมาณเข้ามาสนับสนุนเพ่ือ
ผลักดันนโยบายต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาชุมชนเมืองหรือเทศบาลของตนนั้นเอง เทศบาลเป็นการ
ปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ให้ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่งอย่างเต็มที่ 
ไม่ใช่แค่เพียงเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วจบลง แต่เทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองที่เรียกว่าเป็นการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยและใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนมากที่สุดเท่าที่มีมา โดยเขตเทศบาลของ
ประเทศไทยมีสภาพแบบผสมผสานในลักษณะความเป็นเมืองกับชนบทรวมไว้ด้วยกัน ประชาชนจึง
รวมอยู่ด้วยกันอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านอาชีพ ฐานะ รวมไปถึงรายได้ของประชาชน  

เด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนอนาคตของชาติที่เติบโตจากครอบครัว ชุมชนและสังคม 
ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเชื่อมโยงผูกพันกับการพัฒนาสร้างสรรค์ วิถีเยาวชนไทยในปัจจุบันและ
อนาคต ขณะนี้มีหน่วยงาน สถาบัน องค์กร ที่ด าเนินการเกี่ยวกับเยาวชนมีอยู่มากมายแต่ปัญหาใน
ด้านต่างๆ เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม อุบัติเหตุและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ยังไม่หมดสิ้น 
นอกจากนี้เยาวชนทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทมักมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม เช่น พฤติกรรม 
ก้าวร้าว รุนแรง ปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะกดดันในครอบครัว สิ่งแวดล้อมและปัญหา
ด้านเศรษฐกิจ ประกอบกับอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่หยุดยั่ง  ท าให้
ศีลธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนถดถอยลง หากองค์กรต่างๆ ไม่ให้ความส าคัญและไม่
มองเห็นกับปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง เด็กและเยาวชนในวันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ด้อยคุณภาพและขาด
ประสิทธิภาพในภายภาคหน้าเช่นกัน 
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สมาชิกทุกคนในสังคมต้องมีบทบาทหน้าที่ตามสถานภาพของตนเอง ซึ่งบทบาทและ
หน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนนั้นก็จะมีความแตกต่างกันไป แต่ในหลักใหญ่และรายละเอียดจะเหมือนกัน 
ถ้าสมาชิกทุกคนในสังคมได้ปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องก็จะได้ชื่อว่าเป็น “พลเมืองที่
ดีของสังคมและประเทศชาติ” และยังส่งผลให้ประเทศชาติพัฒนาได้อย่างยังยืนอีกด้วย ดังนั้น สมาชิก
ในสังคมทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนที่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และ
ปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเพ่ือน าพาสังคมและประเทศชาติ ให้มีการพัฒนาสืบต่อไป                                
       เยาวชนเป็นพลังอันส าคัญที่จะสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติในอนาคต ดังนั้น เยาวชนที่ดีควรตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง และร่วม
แรงร่วมใจ สามัคคี เสียสละเพ่ือส่วนรวม เยาวชนที่ดีควรจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม กล่าวคือ 
จะต้องมีธรรมะในการด าเนินชีวิต ได้แก่ การเสียสละต่อส่วนรวม เป็นคุณธรรมที่ช่วยพัฒนา
ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าเพราะถ้าสมาชิกในสังคมเห็นแก่ส่วนรวมยอมเสียสละ
ผลประโยชน์ส่วนตน ก็ยิ่งท าให้สังคมพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการมีระเบียบวินัยและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นคุณธรรมที่ช่วยให้คนในสังคมอยู่กันอย่างสงบสุข ความซื่อสัตย์สุจริตก็เป็น
คุณธรรมที่ส าคัญอย่างมากที่ขาดไม่ได้ ต่อมาความสมัคคี ความรักใคร่ปรองดอง ความร่วมมือกัน
ท างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมจะท าให้สังคมและประเทศชาติเข้มแข็ง สุดท้ายความละอายและการ
เกรงกลัวในการท าชั่วเกิดในจิตใจทุกคนก็จะท าให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข เยาวชนที่ดีต้องมี
ความส าคัญต่อตนเอง ต่อส่วนรวมและต่อประเทศชาติ                                         
       เยาวชนในปัจจุบันเป็นอนาคตของชาติ เป็นค าพูดที่คนทั่วไปส่วนใหญ่มักจะพูดกัน แต่
ในปัจจุบันจากกระแสข่าวสารจากสื่อต่างๆ จะท าให้เห็นว่าเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติบางกลุ่มมี
พฤติกรรมที่รุนแรงและน่ากลัว เช่น นักเรียนโรงเรียนเดียวกันฆ่ากันเอง , เด็กอายุ 18 ปีเป็นหัวหน้า
แก๊งโจรปล้นทรัพย์สินผู้คนบนสะพานลอย, ติดยาเสพติด, ค้ายาเสพติด, เล่นการพนัน เป็นต้น สภาพ
ปัญหาของเยาวชนไทย และถ้าเรามองถึงปัญหาของเยาวชนไทย เราต้องยอมรับว่าเยาวชนไทยส่วน
ใหญ่เป็นคนดีเป็นพลเมืองดีของชาติและผู้ใหญ่หลายคนก็คาดหวังที่จะให้พวกเขาเป็นคนดีมากยิ่งขึ้น 
แต่ก็มีเยาวชนอีกจ านวนหนึ่งที่มีปัญหา ซึ่งจ านวนเยาวชนหนึ่งนี้เมื่อเทียบกับเยาวชนทั้งประเทศ ก็
เป็นเยาวชนจ านวนไม่น้อย จากลักษณะของเยาวชนไทยที่มีสัดส่วนจ านวนมากที่มาจากข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน จะสะท้อนให้เห็นถึงเยาวชนในปัจบันมีปัญหามากกว่าแต่ก่อนและอาจจะทวีมากขึ้น ซึ่งจะ
เป็นปัญหาต่อคุณภาพของคนในประเทศ เราสามารถท าความเข้าใจโดยที่ผู้วิจัยได้แบ่งเยาวชน
ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา โรงเรียนเริ่มตั้งแต่นักเรียนชั้น
มัธยมเรื่อยไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย 2) กลุ่มเยาวชนที่อยู่ในชุมชน ในหมู่บ้านหนึ่งหรือชุมชนหนึ่ง 
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3) กลุ่มเยาวชนที่อยู่ในสถานประกอบการ 4) เยาวชนในวัด กลุ่มนี้มีทั้งสามเณร รวมไปถึงเด็กวัดและ
คนอาศัยวัดอยู่ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน   

ลักษณะทั่วไปโดยธรรมชาติของเยาวชนจะชอบเข้าสังคม มีการจับกลุ่มกันเพ่ือท า
กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สร้างสรรค์ โดยเยาวชนต้องการแสดงออก กล้าถาม กล้าตอบ รวมทั้ง
มีพฤติกรรมที่รักเพ่ือนฝูงต้องการเป็นที่ยอมรับ จับกลุ่มท าความดีเป็นจิตอาสา อ่ืนๆ ทั้งหมดท าให้เห็น
ว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเยาวชนเอง ต่อกลุ่มเยาวชน และต่อส่วนรวมหรือชุมชนนั้นเอง แต่ในทาง
กลับกันถ้ากลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้เข้าโรงเรียน ไม่มีผู้ใหญ่ช่วยชี้น า ไม่มีการสนับสนุน
จากผู้ใหญ่ กลุ่มเยาวชนพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สร้างปัญหาให้แก่ชุมชนและสังคมได้ เช่น มีการฉกชิง
วิ่งราวท าให้ถูกคนที่ไม่ดีชักจูงไปท าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ได้ง่ายเช่นกัน เพราะฉะนั้น สังคมดีเป็นหน้าที่ของรัฐ
ที่จะสร้างคนที่ดีและมีคุณภาพ โดยการสร้างคนที่มีคุณภาพได้นั้นต้องสร้างหรือเริ่มตั้งแต่เด็กและ
เยาวชน จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เยาวชนมีความส าคัญต่อชุมชนและสังคม รัฐควรมีการส่งเสริมให้มี
การจัดตั้งกลุ่ม รวมถึงให้ความส าคัญและไม่มองข้ามด้านนี้ และควรสนับสนุน ไม่ใช่แค่งบประมาณ 
หรือสร้างสิ่งแวดล้อมมีพ้ืนที่สาธารณะที่ให้แก่เยาวชนและกลุ่มเยาวชนได้รวมตัวกันเพ่ือท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อไปได้ ในการพัฒนาตั้งแต่อดีตจนถึงในปัจจุบันนี้รัฐได้มีการส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มยุวใน
ชุมชน ในหมู่บ้านต่างๆ รัฐก็ส่งเสริมให้เยาวชนท างานเพ่ือจิตอาสา เพ่ือบ้านเมือง เพ่ือสังคม และทาง
การเมืองมากขึ้น ท้องถิ่นก็เช่นกัน มีหน้าที่สนับสนุนกลุ่มเยาวชนต่างๆ รวมกันจนเกิดเป็นเครือข่าย 

 เครือข่ายเยาวชนสตูล หรือ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล เกิดขึ้นจากการ
รวมตัวของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลที่อยากจะมีกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ประกอบกับมีนโยบายด้านเด็กและเยาวชน
ของนายกประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศบาลเมืองสตูล ที่มีความต้องการให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือด าเนินภารกิจ ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ และการศึกษา 
กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและจริยธรรม โดยเทศบาลได้มีการรับฟังเสียงของเด็กและเยาวชน
มากขึ้น เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้มีการเสนอแนะและให้ความเห็นต่อเทศบาลเมืองสตูลเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ซึ่งสิ่งที่ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นคือเยาวชนในกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนได้
มีการรวมตัวกันเพ่ือท าในสิ่งที่สร้างสรรค์ พวกเขาได้เข้ามามีบทบาทท ากิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม ท าให้
ชุมชนและสวนสาธารณะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยกลุ่มเด็กและเยาวชนได้ใช้ประโยชน์จากสา
ธรณะสมบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จากพ้ืนที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังที่มีความรกร้างน่ากลัว
เป็นแหล่งมั่วสุมในสิ่งที่ไม่ดีของวัยรุ่น และต่อมากลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลกลุ่มนี้ได้มี
การเสนอความคิดหลายๆ ด้านให้แก่ผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูลรับทราบ เมื่อทางผู้บริหารมองเห็นว่า 
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สิ่งที่พวกเขาเสนอนั้นเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเทศบาล ท าให้มีการอนุมัติกิจกรรม อนุมัติสนับสนุน
งบประมาณในการบริหารจัดการสวนสาธารณะโดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ื อเปลี่ยนแปลงให้
สวนสาธารณะเกิดประโยชน์ขึ้น ท าให้เป็นที่มาที่ท าให้ผู้ศึกษาวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่าเยาวชนมี
การรวมตัวกันได้อย่างไร ท าอย่างไรถึงท าให้การมีส่วนร่วมกันประสบความส าเร็จ โดยได้รับการ
ยอมรับและสนับสนุนจากผู้บริหารจากเทศบาลเมืองสตูล และยังส่งเสริมให้มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของเด็กและเยาวชนที่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิดผลที่ดีต่อชุมชน และท าให้เกิดความร่วมมือของ
เด็กและเยาวชนที่ได้ร่วมมือกับท้องถิ่นจนท าให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ชุมชนและประชาชน  

ดั้งนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของ
เครือข่ายเยาวชน กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล โดยผู้ศึกษาสนใจและเลือก
ศึกษาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตูล ว่าเหตุผลใดที่กลุ่มเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมกัน มีจุดเริ่มต้นอย่างไร มีกระบวนการอย่างไร จนเกิดเป็นสภาเด็กและ
เยาวชนโดยมีการถูกรับรองโดยท้องถิ่นหรือเทศบาลเมืองสตูล และผู้วิจัยมองว่าหากบทเรียนจาก
การศึกษาเรื่องนี้สามารถระบุปัจจัยส าคัญที่มีต่อผลต่อการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
สตูลได้รวมถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมอย่างไร แล้วยัง
สามารถน าพาไปสู่การปฎิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ  รวมทั้งสามารถอธิบาย 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ในกระบวนการบริหารจัดการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลได้
อย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม ซึ่งผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินการและ
ปรับปรุงแก้ไขกับกลุ่มเยาวชนอื่นได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 
1.2.1 เพื่อศึกษาการเกิดเครือข่ายเยาวชนที่น าไปสู่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง

สตูล 

                1.2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล 

       1.2.3 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยต่อผลส าเร็จในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล 
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      1.2.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางของการพัฒนา การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในด้าน
อ่ืนๆ  

 

1.3 วีธีการศึกษา 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะเน้นศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ที่ผู้ศึกษา
ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วารสารต่างๆ 
ต ารา ระเบียบ ข้อบังคับ รายงาน สถิติ กรณีศึกษา และเอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวข้องในประเด็น จะ
ท าการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลในมุมมอง
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของเครือข่ายเยาวชนในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ กรณีศึกษา 
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล การศึกษาวิจัยในขั้นนี้ด าเนินการศึกษา 2 แบบ คือ 

1.3.1 การเก็บข้อมูลสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth-interview) โดยใช้การเก็บ
ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant) ได้แก่ นายกเทศบาลเมืองสตูล หัวหน้าฝ่ายและ
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสตูลประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล กรรมการและที่ปรึกษา
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลตลอดจนชาวบ้านหรือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสตูล 

1.3.2 การศึกษาข้อมูลเอกสาร (documentary research) เป็นการศึกษารวบรวม
ข้อมูลเอกสารต่างๆ ทั้งที่เป็นทฤษฎีและแนวคิด เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารทางราชการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการพ้ืนที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง เอกสารเกี่ยวกับการน านโยบายพัฒนา
พ้ืนที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังไปปฏิบัติ เพ่ือใช้ในการประกอบของการมีส่วนร่วมของเยาวชนและ
ภาครัฐหรือท้องถิ่นในการบริหารจัดการสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังในเขตเทศบาลเมืองสตูล 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 

1.4.1 ขอบเขตของเนื้อหา การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการ ในทิศทางด้าน
เนื้อหาของการบริหารจัดการ การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมของกลุ่มไปปฎิบัติให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชนเกิดขึ้น รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและประชาชน ตลอดจน
วิเคราะห์เหตุปัจจัยทั้งในด้านดีและด้านล้มเหลวของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ
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ของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลที่น าไปปฎิบัติ โดยจะท าการศึกษาเฉพาะเขตพ้ืนที่
เทศบาลเมืองสตูลเท่านั้น 

1.4.2 ขอบเขตระยะเวลาในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 
ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน 

 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย 

 
      การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน กรณีศึกษา 
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล” จะใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ 

1.5.1 การศึกษาจากแนวความคิด ทฤษฎี เอกสารจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เอกสารทาง
ราชการเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับของนโยบายในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ ตามนโยบาย
ของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล 

1.5.2 การศึกษาจากแนวคิดนโยบายของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลใน     
ปัจจุบัน 

1.5.3 การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใช้เครื่องมือโดยสอบถามใช้เป็นการสัมภาษณ์ โดยสอบถาม
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 

1.5.3.1 ประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง จ านวน 5 คน 
1.5.3.2 กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล จ านวน 5 คน 
1.5.3.3 เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองสตูล จ านวน 5 คน 
 

1.6 ข้อจ ากัดในการศึกษา 
 

เนื่องจากการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน 
กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล โดยผ่านการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและการ
สัมภาษณ์จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสวนสาธารณะหรือเขาโต๊ะพญาวัง ในด้าน
นโยบายต่างๆดังที่กล่าวมานั่นผ่านกรณีศึกษา ซึ่งในระหว่างศึกษาท าให้ผู้ศึกษาวิจัยมีอุปสรรคในเรื่อง
ของการประสานงานของภาครัฐซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ทั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยอาจจะไม่ได้รับ
ข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานภาครัฐอย่างครบถ้วน ประกอบกับการข้อมูลเชิงลึกจากหน่วยงานของ
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ภาครัฐเพ่ือประกอบการท าวิจัยจะต้องใช้ระยะเวลาในการประสานงาน ท าให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นไป
อย่างล่าช้าและในบางข้อมูลไม่สามารถจะเปิดเผยได้ จึงท าให้เห็นว่ามีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างครบถ้วน 
 

1.7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 

1.7.1 ท าให้ทราบถึงความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการบริหารจัดการ
สวนสาธารณะหรือกิจการสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
เมืองสตูลไปปฎิบัติ  

1.7.2 ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ
ของเยาวชนในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน กรณีศึกษา สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาล 

1.7.3 ผลการวิจัยท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค์และข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมใน
กิจการสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล 
 

1.8 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมท า 

ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล 
การมีส่วนร่วมเยาวชน หมายถึง  การเปิดโอกาสให้เยาวชน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือกลุ่ม

บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของ
การร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ในสิ่งที่มีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน 

เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปีบริบูรณ์ ในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล 
สวนสาธารณะ หมายถึง สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง เขตเทศบาลเมืองสตูล เป็น

สถานที่พักผ่อนย่อนใจของประชาชนเทศบาลเมืองสตูล และเป็นพ้ืนที่ท ากิจกรรมสร้างสรรค์ของเด็ก
และเยาวชน 

สภาเด็กแลเยาวชน หมายถึง สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ที่มาจากการ
แต่งตั้งจากนายกเทศบาลเมืองสตูลตั้งแต่อายุ 15-25 ปีบริบูรณ์ 
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เครือข่าย หมายถึง กลุ่มเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลที่มีหน้าที่ขยายเครือข่าย 
ตั้งแต่เครือข่ายใหญ่จนถึงเครือข่ายย่อยลงไป 

ประสิทธิผล หมายถึง ผลความส าเร็จจากการท างานของการบริหารจัดการของสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล เมื่อเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีกระบวนการ
วัดผลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ทราบว่านโยบายหรือกิจกรรมนั้นภายหลังจากการน าไปปฎิบิติ ประสบ
ผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจ เพ่ือจะด าเนินการ
โครงการต่อหรือยุติโครงการของการบริหารจัดการเครือข่ายนั้น   
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของเครือข่าย

เยาวชน กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ท าค้นคว้าและได้ท า
การรวบรวมแนวคิดผลการวิจัยข้อเสนอเชิงทฤษฎีจากเอกสาร ต าราวิชาการ  วรรณกรรมต่างๆ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตามขอบเขตการศึกษา เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดท่ีจะใช้ในการศึกษาดังนี้ คือ 

1. นโยบายและแผนพัฒนาเยาวชน 
2.  แนวคิดเก่ียวการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 
3.  การสร้างเครือข่าย (Networking) 
4.  แนวคิดการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล 
5.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
6.  เยาวชนกับการพัฒนาท้องถิ่น 
7.  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
8.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 

2.1 นโยบายและแผนการพัฒนาเยาวชน 

2.1.1 ความหมายของเยาวชน 

การให้นิยามความหมายของค าว่าเยาวชนนั้นมีความหมายต่างกันตามสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ โดยความแตกต่างกันในเรื่องของอายุ โดยได้
ประมวลไว้ ดังนี้ คือ 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations)1 ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า “เยาวชน” 
โดยในประเทศส่วนใหญ่ หมายถึง ประชากรที่มีอายุอยู่ระหว่าง 15-24 ปี (United Nations, 1977, 
p.8) และในประเทศสิงค์โปรและประเทศมัลดีฟ จะให้ค าจ ากัดความของเยาวชนว่า หมายถึง 
ประชากรผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 15-35 ปี  รวมทั้ง ในประเทศมาเลเซีย ได้ก าหนดนิยามของค าว่า
เยาวชน หมายถึง ประชากรผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง 15-40 ปี  

                                           
1 United Nations,  Review of the Youth Situation, Policies and Programmes in 

Asia and the Pacific (New York: n.d., 1977), 8–9. 
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ส่วนในประเทศไทย โดย พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 25502 ก าหนดนิยามค าว่าเยาวชน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปี
บริบูรณ์  

ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ค าว่า เยาวชน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่สิบแปดปี
บริบูรณ์ถึงยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ตามการก าหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550 

2.1.2 ความส าคัญของเยาวชน 

ในทุกประเทศทั่วโลกย่อมมีการตระหนักดีว่าเยาวชนนั้นเป็นทรัพยากรหลักของการ
พัฒนาและเป็นกลไกส าคัญในการเปลี่ยนแปลงชุมชน สังคม พัฒนาเศรษฐกิจ และสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีต่างๆ องค์การสหประชาชาติ(United Nations)3 และ บ๊อบโคล (Cole)4 ได้กล่าวถึง
เยาวชนว่าเป็นประชากรที่อยู่ในช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของชีวิต โดยเป็นช่วงของการ
เปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กที่ต้องพ่ึงพาผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่ต้องพ่ึ งพาตนเองและต้องมี
บทบาทเป็นที่พ่ึงพิงของสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ  

1) ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการศึกษา ฝึกอบรมเต็มเวลา ซึ่งเป็นการ
ท างานเต็มเวลา หรือจะเรียกอีกอย่างว่าจากโรงเรียนสู่ตลาดแรงงาน 

2) ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิต ครอบครัว จากครอบครัวต้นก าเนิดสู่การสร้าง
ครอบครัวใหม่ของตนเอง 

3) ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงจากการด ารงชีวิตที่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา เป็น
การเริ่มต้นในการด ารงชีวิตตามล าพัง และมีการแยกตัวออกมาจากบิดา มารดา 

                                           
2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ

พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ, พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 2550), 2. 

3 United Nations. Review of the Youth Situation, Policies and Programmes in 
Asia and the Pacific, 43. 

4 Cole, Bob. Youth and Social Policy: Youth Citizenship and Young Career. 
(London: UCL Press Limited 1995), 8. 
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 ดังนั้น จะเห็นว่าการพัฒนาเยาวชนนั้นเป็นเรื่องส าคัญที่ทุกรัฐ ทุกสังคมควรให้
ความส าคัญ เพ่ือที่จะเตรียมความพร้อมของประชากรส าหรับอนาคตของประเทศ โดยมีการก าหนด
ทิศทาง ก าหนดแนวคิดร่วมกันทั้งในระดับสากล และระดับภูมิภาคเพ่ือประสานไปสู่แนวทางในการ
พัฒนาเยาวชนในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น 

 2.1.3 ทิศทางในการพัฒนาเยาวชน 

 แผนปฏิบัติการโลกเพ่ือเยาวชนสู่ปี 2000 จากความส าคัญของเยาวชนดังกล่าว 
สหประชาชาติได้ก าหนดแผนปฏิบัติการโลกเพ่ือเยาวชนสู่ปี 2000 และในอนาคต โดยมีการก าหนด
สาระส าคัญในการพัฒนาเยาวชนไว้ 10 ด้าน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนของนานา
ประเทศชาติทั่วโลก คือ ด้านการศึกษา ด้านการมีงานท า ด้านความอดอยากและความยากจน ด้าน
สุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้ยาเสพติด ด้านการประพฤติผิดของผู้เยาว์ ด้านการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ ด้านเด็กหญิงและเยาวชนหญิง ด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการทางสังคม 
องค์การสหประชาชาติ(United Nations)5 ส่วนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ได้ก าหนดนโยบายพัฒนา
เยาวชนโดยอิงแผนปฏิบัติการโลกดังกล่าว คือ ก าหนดสาระส าคัญในการพัฒนาเยาวชนเพียง 4 ด้าน 
โดยได้ระบุไว้ว่าด้านการพัฒนาอีก 6 ด้าน ตามแผนปฏิบัติการโลกเพ่ือเยาวชนนั้นจะเป็นผลลัพธ์ที่
ได้มาจากการพัฒนาเยาวชนในประเด็นส าคัญ 4 ประเด็นหลัก ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญของการ
พัฒนาที่มีผลต่อการพัฒนาเยาวชนของไทยในฐานะประเทศภาคีของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนี้ 
องค์การสหประชาชาติ(United Nations)6 1) ด้านการศึกษา (Education) ส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่อง 
เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่เยาวชนด้อยโอกาส และผู้ที่เสียเปรียบในสังคม ปรับปรุงคุณภาพของ
การศึกษาเพ่ือให้เยาวชนได้มีความสามารถและมีพลังในการท างานเพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป 
2) ด้านสุขภาพ (Health) การส่งเสริมด้านอนามัยเจริญพันธุ์ในเยาวชน และให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้ความรู้ รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการด าเนินการต่อต้านการกระท าที่มิชอบทาง
เพศและการเอาเปรียบทางเพศจากเยาวชน 3) ด้านการมีงานท า (Employment) โดยมีการให้
ค าแนะน าและขยายการศึกษาและการศึกษาอาชีพ ร่วมถึงการพัฒนาทักษะของเยาวชนให้เหมาะสม
กับโอกาสในการจ้างงาน ให้ค าปรึกษาแก่เยาวชน และแสวงหาทางเลือกด้านอาชีพและการฝึกอาชีพ
ให้แก่เยาวชน 4) ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) สร้างตัวชี้วัดด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพ่ือ

                                           
5 United Nations. Review of the Youth Situation, Policies and Programmes in 

Asia and the Pacific, 13-30. 
6 Ibid., 20-40. 
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การพัฒนา โดยขยายกลไลของการประสานงานเยาวชนระดับชาติ เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรใน
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการตัดสินใจและการพัฒนา 

 จากความส าคัญของการพัฒนาที่มีผลต่อการพัฒนาเยาวชนของไทยในฐานะประเทศ
ภาคีของภูมิภาคแปซิฟิกนั้น ได้ให้ความส าคัญด้านการมีส่วนร่วม (Participation) สร้างตัวชี้วัดด้าน
การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาละยังขยายกลไกของการประสานงานเยาวชนระดับชาติ 
ดังนั้น การศึกษาลักษณะการเข้าไปมีส่วนร่วมของเยาวชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคม เป็นการ
สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการ
ตัดสินใจและการพัฒนา 

 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก7 ในประเทศไทยได้มีการลงนามในภาคยานุวีติสารเข้าเป็น
สมาชิกในปี พ.ศ.2535 เป็นผลให้ประเทศไทยต้องด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของอนุสัญญาดังกล่าวซึ่งมีทั้งสิ้น 54 มาตรา อันเป็นแนวคิดสากลในการใช้พัฒนาเด็ก จะต้อง
มีการปลูกฝังและสร้างเสริมให้แก่เด็กนั้นมีความตระหนักรับรู้ถึงคุณค่าและสิทธิของตนเอง และยัง
สามารถแสดงออกทางด้านความคิด การกระท าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองหรือสังคมสิ่งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสมอยู่บนพ้ืนฐานของเหตุผล รวมทั้งยอมรับและเคารพความคิดเห็นและการมีส่วนร่วม
ของผู้อื่นด้วย ดังนั้นการมีส่วนร่วมของเด็กจึงต้องค านึงถึงกระบวนการและวิธีการสร้างเสริมการมีส่วน
ร่วมของเด็กเข้ามา พร้อมกับการสร้างสั่งคมสิ่งแวดล้อมเด็กให้ยอมรับ และเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส่วน
ร่วมด้วย  

 การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่า ด้วยสิทธิเด็กของ
สหประชาชาติเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในประเทศไทย พบว่ามีการจัดเวทีให้เด็กได้มีส่วน
ร่วมในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในเวทีระดับระหว่างประเทศ ระดับชาติ ระดับภาค และ ระดับท้องถิ่น 
แต่อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วมของเด็กในเวทีดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นการจัดการเป็นครั้งคราว และมี
ลักษณะเป็นโครงการเฉพาะกิจ นอกจากนั้น จากการศึกษาร่างนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การหลักระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมส าหรับเด็ก” (พ.ศ.2548-2557) 
ซึ่งประเทศไทยจัดท าขึ้นเพ่ือสนองต่อผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ (สมัยที่27) ว่า
ด้วยเรื่องโลกที่เหมาะสมส าหรับเด็ก (A World Fit Children) ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2545 

                                           
7 กรรณิการ์ รัตนมณี, ชวลิต ตันตินิมิตกุล, และนันท์มนัส สังขพิทักษ์, การศึกษาการปฎิบัติ

ตามพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยเด็กของสหประชาชาติ เพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2549), 40. 
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ณ นครนิวยอร์ค โดยก าหนดให้แผนดังกล่าวมีเนื้อหาสาระด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กไว้
เป็นด้านหนึ่งของแผนที่มีทั้งหมด 11 ด้าน อีกท้ังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้เสนอร่างแผนดังกล่าวในการประชุมวาระแห่งชาติด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งได้มีนายกรัฐมนตรี
เป็ยประธาน และได้มีการประกาศว่ารัฐบาลจะลงทุนเพ่ือเด็ก รวมทั้งเห็นชอบให้มีการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนในทุกจังหวัดพร้อมสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินการด้วย ท าให้เห็นว่าเป็นนิมิตหมาย
อันดีในการส่งเสริมการท างานด้านเด็กและเยาวชนของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเวทีหรือ
องค์กรของเด็กและเยาวชนที่จะท าให้เด็กและเยาวชนสามารถรวมพลังกันในการท างานเพ่ือพัฒนา
ตนเองและกลุ่มของตนเองต่อไป  เพ่ือให้การมีส่วนร่วมของเด็กบรรลุตามแผนดังกล่าว และเป็นการ
ตอบสนองต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จึงเห็นควรให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วม
ของเด็กพร้อมทรัพยากรและงบด าเนินงาน โดยเปิดโอกาสให้องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคประชาสังคมได้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนด้วย นอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐด้ววยการสร้างโอกาสและทักษะในการมีส่วนร่วม
และมีบทบาทเป็นห้องเรียนแห่งการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน โดยเน้นการส่งเสริมบทบาทของ
สภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งและมีการด าเนินงานนี่ต่อเนื่องต่อไป 

 จะเห็นว่าได้มีการให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมให้กับเด็ก (บุคคลที่มีอายุไม่เกิน 18 
ปี) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมของเด็กโดยให้ผู้แทนเด็กจากทั่วประเทศ จากทุกกลุ่ม ทุกประเภท 
ร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโลกที่เหมาะสมส าหรับเด็กและความคิดเห็นของเด็กมาประกอบการ
พิจารณาจัดท านโยบายและแผนยุทธ์ศาสตร์ระดับชาติตามแนวทาง “โลกที่เหมาะสมกับเด็ก” (พ.ศ.
2550-2559) ท าให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมทุกมิติที่ส่งผลกระทบต่อเด็กสืบมาถึงเยาวชน 
(บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ถึง 25 ปีบริบูรณ์) โดยได้มีการจัดกลไกและระบบการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชนทั้งในทุกจังหวัด ในระดับจังหวัดและระดับชาติ  

 2.1.4 ทิศทางการพัฒนาเยาวชนของไทย 

 ประเทศไทยมีแนวคิดทางด้านการพัฒนาเยาวชน ซึ่งสอดคล้องรองรับตามกระแส
แนวคิดการพัฒนาเยาวชนในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ซึ่งปรากฏในรูปแบบของกฏหมาย
นโยบาย และแผนพัฒนา มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งประมวลโดยสรุปได้ ดังนี้ 

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ประกอบด้วยมาตราที่
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ในฐานะเป็นผู้ที่มีสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ซึ่งรัฐต้อง
คุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนให้เยาวชนมีส่วนร่วมทางการเมือง อาทิ มาตรา4 
มาตรา28 มาตรา30 มาตรา80 มาตรา105 ตามล าดับ ซึ่งมาตรา80 ได้ก าหนดให้เป็นทิศทางการ
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ท างานและวิธีการจัดบริการให้เข้าถึงเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
ด้วยการก าหนดนโยบาย โดยได้เน้นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
วิทยาการแบบสมัยใหม่บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาของสังคมและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสามารถประยุกต์
หลักธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ
ความต้องการในด้านสุขภาพ ร่างกาย และสติปัญญาความสามารถในการท างาน อารมณ์ จริยธรรม 
และความรับผิดชอบตามวัย รวมทั้งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์ใน
กิจกรรมชุมชนและสังคมไทย  

 แต่ในปัจจุบันได้มีการแก้ไขจุดอ่อนของรัฐธรรนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 มาเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยฉบับนี้จะมีความแตกต่าง ดัง
จะเห็นว่าได้ให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนใน “มาตรา52 เด็กและเยาวชนมรสิทธิในการอยู่รอด
และได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นส าคัญ” และมาตรา85 (5) ได้ให้มีกฏหมายจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ภายใน 1 ปี เพ่ือสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับการ
รวมกลุ่ม และเครือข่ายทุกรูปแบบ ซึ่งจะสอดคล้องกับการรวมกลุ่มของเยาวชนเพ่ือต้องการจัด
กิจกรรมทางสังคมและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ิมมากขึ้นใน หมวด7 การมีส่วนร่วมทางการ
เมืองโดยตรงของประชาชน (มาตรา163-165) มีการกล่าวถึงประชาชนสามารถตีความได้ว่าค า
เหล่านั้นครอบคุมเด็กและเยาวชนด้วยเพราะเด็กและเยาวชนเป็นประชาชนส่วนหนึ่งของชาติด้วย 
และสอดคล้องกับประเภทกิจกรรมของเยาวชนที่สนใจ คือ กิจกรรมด้านการเมือง สาระดังกล่าวยกมา
เป็นตัวอย่างเพ่ือแสดงให้เห็นถึงเจตนาของรัฐธรรมนูญที่ได้มีการเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
ของเด็กและเยาวชน 

 2. นโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว (พ.ศ.2545-
2554) จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ คณะรั ฐมนตรีได้
ประกาศนโยบาย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2545 มีหน้าที่ในการจัดท านโยบายและแผนงานเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน โดยท าคู่ขนานกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาโดยตลอดจนถึงฉบับที่ 9 
และได้คาดการณ์ทิศทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ระยะเวลา 10 ปี โดยสอดคล้องกับช่วงเวลา
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) และฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-
2554) เพ่ือให้กระบวนการพัฒนาเยาวชนของชาติมีการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาให้ความร่วมมือกัน โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครั วมี
บทบาทหลักในการอบรมเลี้ยงดูเยาวชนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ และสนับสนุนให้
องค์กรส าคัญ อ่ืนๆ ของสังคม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันวิชาชีพ สถาบันการเมือง
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การปกครองทุกระดับ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การภาคเอกชน และสถาบัน
สื่อมวลชนเข้ามามีบทบาทและประสานร่วมมืออย่างจริงจังในการท างานอย่างต่อเนื่องในกระบวนและ
เสริมสร้างพัฒนาประสบการณ์ชีวิตของเยาวชนอย่างสร้างสรรค์สนับสนุนผู้ให้บริการแก่เยาวชนทั้ง
ภาคราชการและนอกภาคราชการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ท างานอย่ าง
โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบได้ สนับสนุนการออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อทุก
สถานการณ์ และการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเยาวชน ร่วมทั้งสนับสนุนให้มีการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเยาวชน โดยมีดัชนีชี้วัดอย่างเป็นระบบ พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนใน
แต่ละวัยได้รับบริการตามสิทธิและความต้องการพ้ืนฐานตามมาตรฐานสากลทั้งทางด้านปริมาณและ
คุณภาพ สนับสนุนให้เยาวชนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูล มีความคิด ความรับผิดชอบและกล้าตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม ในกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง
ได้ตลอดเวลาอย่างมีความสุข  

 สนับสนุนให้เยาวชนสามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการแบบสมัยใหม่บนพื้นฐานภูมิปัญญา
หลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ สนับสนุนให้เยาวชนแต่ละวัยมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมอย่างสร้างส รรค์ใน
กิจกรรมและกิจการของชุมชน และการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศโดยได้ก าหนดคุณลักษณะ
เด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ไว้ 6 ประการ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและเป็นเกณฑ์วัดเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา 
ดังนี้ คือ 1) มีความผูกพันในครอบครัวภาคภูมิใจในความเป็นไทยและมีทักษะในอาชีพ และการ
ด ารงชีวิตที่รู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 2) มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรงและรู้จักการป้องกันตนเอง
จากโรคและสิ่งเสพติด 3) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ จริยธรรม คุณธรรมและมีพฤติกรรมด้านความ
รับผิดชอบตามวัย  4) มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีศักดิ์ศรีและมีความภูมิใจในการท างานสุจริต 5) มี
การรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 6) มีการรู้จักช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
และมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ8 

 จากนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว(พ.ศ.2545-
2554) ได้สนับสนุนให้เยาวชนแต่ละมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมอย่างสร้างสรรค์ในกิจกรรมของ
ชุมชนท าให้เยาวชนรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลรอบด้าน ท าให้พวกเขามีความรับผิดชอบและกล้า

                                           
8   ส านักนายกรัฐมนตรี, ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ , 

นโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว (พ.ศ.2545-2554) (กรุงเทพฯ: ม.
ป.พ., 2545). 3-10. 
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ติดใจบนพ้ืนฐานของเหตุผลคุณธรรม จริยธรรม ปรับตัวเข้ากับสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และรู้จักช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ  

 3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.25509 ได้ก าหนดให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งแก่
ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชนโดยมีหลักการดังต่อไปนี้  

 3.1 การพัฒนาเด็กและเยาวชน การบังคับใช้และการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนต้องค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
และเยาวชนเป็นอันดับแรก 

 3.2 เด็กและเยาวชนทุกคนมีสิทธิในการได้รับการศึกษา และได้รับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน
ที่มีคุณภาพสูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ 

 3.3 เด็กพิการ เด็กที่มีข้อจ ากัดทางการเรียนรู้ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ มีสิทธิใน
การได้รับการศึกษาท่ีรัฐจัดให้เป็นพิเศษที่เหมาะสมกับลักษณะของเด็กประเภทนั้นๆ 

 3.4 เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการรับการบริการทางการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน สูงสุด
เท่าท่ีมีการให้บริการทางด้านนี้ 

 3.5 เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเล่น มีเวลาพักผ่อนและเข้าร่วมกิจกรรมการละเล่น 
ทางนันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน และการมีส่วนร่วมอย่างเสรีในทางวัฒนธรรม
และศิลปะ การด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้กระท าโดยมีแนวทาง คือ ให้เด็กและเยาวชนมีความผูกพัน
ต่อครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีวิถี ชีวิตแบบประชาธิปไตยสามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
ปลอดภัย และรู้จักเคารพสิทธิของผู้อ่ืน รวมทั้งกฎเกณฑ์และกติกาในสังคม ให้เด็กและเยาวชนมี
สุขภาพและพลานามัยแข็งแรง รู้จักการป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด  ให้เด็กมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ตามสมควรแก่วัย จริยธรรม และคุณธรรม ให้เด็กมีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการท างาน มี
ศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการท างานสุจริต ให้เด็กรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง ให้เด็กรู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยมีจิตส านึกในการให้และการอาสาสมัคร รวมทั้งมีส่วนร่วม

                                           
9 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์

เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สงอายุ, พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2550, 3-5. 
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ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ให้เด็กมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อส่วนรวมตาม
สมควรแก่วัย10  

จากพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ดังกล่าวได้
ก าหนดให้เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเล่น มีเวลาพักผ่อน และเข้าร่วมกิจกรรม การละเล่นทาง 
นันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน และการมีส่วนร่วมอย่างเสรีในทางวัฒนธรรมและ
ศิลปะ ดังนั้นในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงเลือกข้อก าหนดการให้เด็กและเยาวชนมีสิทธิในการเล่น 
มีเวลาพักผ่อนและเข้าร่วมกิจกรรม การละเล่นทางนันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กและเยาวชน 
และการมีส่วนร่วมอย่างเสรีในทางวัฒนธรรมและศิลปะของ พ.ร.บ. 2550 ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
และทุกส่วนของสังคม มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจมีผลกระทบ
ในทางลบต่อเด็กและเยาวชน โดยมีแนวทางให้เด็กและเยาวชนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยรู้จักเคารพ
สิทธิของผู้อื่น รวมทั้งกฎเกณฑ์และกติกาในสังคม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ตามสมควรแก่วัย มีจริยธรรม 
และคุณธรรม มีทักษะและเจตคติที่ดีต่อการท างาน มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการท างานสุจริต 
รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และให้รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยมีจิตส านึก
ในการให้การอาสาสมัคร รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้ อ่ืน และต่อส่วนรวมตามสมควรแก่วัยเป็นการเตรียมความพร้อมของ
ประชากรส าหรับอนาคต โดยยึดพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.
2550 มาก าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาเยาวชนร่วมกันทั้งในระดับสากล และระดับภูมิภาคเพ่ือ
ประสานไปสู่แนวทางการพัฒนาเยาวชนในระดับประเทศและในระดับท้องถิ่น  

 การพัฒนาเด็กและเยาวชนได้ก าหนดความต้องการตามพัฒนาการของบุคคลในแต่ละ
วัยอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการพัฒนาจะเป็นการบูรณาการระหว่างพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งทาง
ร่างกาย สติปัญญาทางอารมณ์ และสังคมจริยธรรม กล่าวคือ พัฒนาการแต่ละด้านจะมีความสัมพันธ์
ต่อกันและมีอิทธิพลเชื่อมโยงระหว่างกันด้วย  

2.1.5 ความต้องการของเยาวชน 

จากชีวิตวัยเด็กสู่วัยรุ่นจะคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นเด็กและความเป็นผู้ใหญ่ควร
ได้รับความสนใจเป็นพิเศษต่อเนื่อง เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ สามารถ พัฒนา
ตนเองและมีศักยภาพไปพัฒนาสังคมส่วนรวมได้การพัฒนาทางร่างกาย เยาวชนต้องการสารอาหาร
ครบถ้วนเช่นเดียวกับวัยเด็ก แต่จะเพ่ิมปริมาณเพ่ือเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายที่เป็นไป

                                           
10 เรื่องเดียวกัน, 4-5. 
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อย่างรวดเร็วและมีความสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญจากวัยเด็กมาสู่ความเป็นเยาวชน คือการเพ่ิม
การผลิตฮอร์โมน ซึ่งท าให้ร่างกายเจริญเติบโตและมีการผลิตฮอร์โมนทางเพศในแต่ละบุคคลท าให้ มี
พัฒนาการทางเพศ ความต้องการทางเพศส่งผลถึงการปรับตัวความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน และในกรณีที่
เยาวชนไม่ได้รับการตอบสนองอย่างถูกต้องและเพียงพอในทางด้านสุขภาพร่างกาย และความต้องการ
ทางเพศ อาจจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศได้ การพัฒนาทางสติปัญญาและ
ความสามารถในการประกอบอาชีพของเยาวชนนั้นยังมีความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถ 
ความรู้ และทักษะต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพของตน ทั้งนี้เพ่ือความพร้อมด้านอาชีพหรือการมีงาน
ท าสามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีทางเลือกที่เกี่ยวกับอุดมการณ์ในการท างานได้การ
พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม เยาวชนอยู่ในช่วงที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากทางบุคลิกภาพ 
โดยจะเป็นตัวเองมากขึ้น มีความสามารถในการรู้คิด ต้องการค าอธิบาย เกี่ยวกับเหตุผล ต้องการแสดง
ความคิดเห็นของตนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมที่ส าคัญคือต้องการให้ผู้อื่นยอมรับตน แต่เดิม
รัฐได้ยึดพัฒนาการของเด็กและเยาวชนตามวัยเป็นเกณฑ์ ซึ่งในปัจจุบันจ าเป็นจะต้องให้กลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าวมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและความต้องการพัฒนาเหล่านั้นในการจัดบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชน 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติและสภาองค์กการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ได้ร่วมกันจัดให้มีเวทีเยาวชนแห่งชาติขึ้นรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2541-2543 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทุก
ภาคส่วน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และส่งผลให้การจัดบริการมี
คุณภาพและตอบสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่มมากขึ้น โดยประเด็นที่เด็กและ
เยาวชนน ามาพิจารณาในการประชุมร่วมกันแต่ละครั้ง ได้แก่ สภาพปัญหาที่เด็กและเยาวชนก าลัง
เผชิญและควรได้รับการแก้ไข ได้แก่ เรื่องสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การศึกษา ปัญหาจากสื่อ การมีอาชีพ 
ผลกระทบจากเศรษฐกิจ การเมือง นโยบายของรัฐ การช่วยเหลือสังคม และชุมชน ตลอดจนความ
ต้องการของเด็กและเยาวชนที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและของประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 

1. ควรเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาและป้องกันสุขภาพให้รอดพ้นจากเรื่องยาเสพติดและ
โรคเอดส์ 

2. ต้องการความเท่าเทียมในการศึกษา และมีส่วนร่วมในการออกกฎระเบียบของ
โรงเรียน 

3. การเห็นความส าคัญของการมีชุมชนเข้มแข็งเพ่ือลดปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบ
ต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชน 
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4. ต้องการให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมโดยเฉพาะในการปฏิบัติตนให้ห่างไกล
จากยาเสพติด 

5. ต้องการให้เสนอสาระบันเทิงที่ เป็นงานสร้างสรรค์ต้อสติปัญญาและความรู้  
ความสามารถ ตลอดจนเป็นสื่อที่เผยแพร่ค าแนะน าและแนวคิดในการด าเนินชีวิตให้กับวัยรุ่น 

6. ควรมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของเยาวชน 
7. มีการสร้างโอกาสให้เยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ตามความถนัดของตนในแต่ละวัย 
8. ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั้งในเรื่องการตัดสินใจและการเข้าร่วมกิจกรรม

ทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ 
9. สนับสนุนการจัดตั้งสภาเยาวชนแห่งชาติเพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน

ในการพัฒนาสังคม 
10. รัฐต้องรับรองสิทธิของเด็กและเยาวชนตลอดจนผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างเท่าเทียม

กัน โดยไม่มีข้อยกเว้นเรื่องสัญชาติ ความพิการ เพศ หรือผู้ติดเชื้อเอชไอวี11 เป็นต้น  

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 ได้ก าหนดให้มี
การส่งเสริม สนับสนุนการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเพ่ือเป็นการวิเคราะห์
สถานการณ์ ความต้องการและทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศ ปัจจัยหนึ่งที่จะท า
ให้การพัฒนาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเยาวชนเพ่ือพัฒนา สังคมนั้นประสบผลส าเร็จ อย่างไรก็
ตามต้องค านึงถึงความต้องการตามพัฒนาการของบุคคลในแต่ละวัยด้วย ฉะนั้นควรยึดจะพัฒนาการ
ตามวัยของเยาวชนเป็นเกณฑ์ เพราะวัยนี้จะเป็นวัยที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น มีความสามารถในการ
รู้คิด ต้องการค าอธิบายเกี่ยวกับเหตุผลที่ส าคัญต้องการแสดงความคิดเห็นของตนเอง มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคม และต้องการพัฒนาทางสติปัญญา ความสามารถ การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ 
และสังคมและต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับ 

 

2.1.6 แนวคิดเกี่ยวการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในเด็กและเยาวชน 

การศึกษาวิจัยหลายรายงานที่เน้นให้เห็นความส าคัญของสถาบันครอบครัว โดยมี
บทบาท ของทั้งพ่อและแม่ท่ามกลางเศรษฐกิจที่รัดตัวและภาวการณ์ทุนนิยม ชี้ให้เห็นว่า ทฤษฎี
เศรษฐกิจ พอเพียงและการให้มีส่วนร่วมของพ่อแม่ในการดูแลลูกอย่างใกล้ชิด จะเป็นเกราะป้องกัน

                                           
11 ส านักนายกรัฐมนตรี, ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ , 

นโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว (พ.ศ.2545-2554), 25-27. 
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วิกฤติการณ์ ที่ถาโถมเข้าใส่เด็กและเยาวชน แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันประกอบกับยุคทุนนิยมท า
ให้เกิด การแข่งขันแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันทั่ว เริ่มตั้งแต่เด็กเล็กไปจนผู้ใหญ่สร้างค่านิยมใหม่และ
วัฒนธรรม ใหม่ปลูกฝังจนเป็นนิสัย การรู้จักกันลดลง การมีกิจกรรมส่วนร่วมเริ่มหายไป ครอบครัวเล็ก
ลง เริ่ม ปิดกั้นสร้างรั้วให้สูงขึ้นเด็กและเยาวชนรู้จักชุมชนลดลงและชุมชนก็รู้จักเด็กและเยาวชนลดลง 
เช่นกัน ความห่วงใยเอ้ืออาทรก าลังจะหายไป ทดแทนด้วยการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น 

ตัวชี้วัดความส าเร็จในเด็กและเยาวชนวัดที่ความสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนเท่านั้นเพราะ
วัดง่าย และจับต้องได้ ท าให้เกิดความเครียดจริงจังที่จะแย่งกันเรียนทั้งปกติและเรียนพิเศษแย่งกัน
สอบ เพ่ือให้ชนะผู้อ่ืนได้ในสิ่งที่อ่ืนท าไม่ได้หรือด้อยกว่า จนแตกเป็นสองขั้วคือเด็กเรียนที่วัน ๆ เอาแต่ 
เรียนจนลืมวัฒนธรรมการรู้จักพอและการรู้แพ้รู้ชนะในขณะที่เด็กอีกขั้วที่ยากแก่การที่จะเอ้ือมถึงผล 
การเรียน ก็ปรากฏเป็นผลการกระท าที่ง่ายและได้ความสนในแทน เช่น ปัญหาวัยรุ่นในสังคม ปัจจุบัน
และนับวันช่องว่างนี้ถูกหล่อหลอมให้มากขึ้นจนเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่หวังแต่การแก่งแย่ง แย่งกันอยู่แย่ง
กันใช้เช่นกัน ตัวชี้วัดที่ง่ายและจับต้องได้คือ "เงิน" ในขณะที่ผู้ที่เอ้ือมไม่ถึงก็หวัง โชคชะตาหรือหันมา
กระท าความผิดเพื่อให้ได้ “เงิน” 

รากฐานของปัญหาเกิดจากการมองเด็กและเยาวชนเชิงลบมากขึ้น และจิตสาธารณะ
ของ สมาชิก ครอบครัวชุมชน อ่อนแอมากขึ้น ประกอบกับการกระตุ้นโดยสื่อสารเทคโนโลยีการ 
ท างานด้านเด็กและเยาวชนที่มองปัญหาเป็นที่ตั้ง (Problem Based) อย่างเดียว จะมองเด็กและ 
เยาวชนเป็นวัยที่มีความเสี่ยงและเป็นปัญหา ให้ความส าคัญกับพฤติกรรมเสี่ยงมากกว่า ขาดการ 
จัดการกับปัญหาโดยพยายามจะอึดรอยรั่วเท่าไรก็ไม่หมด มองการแก้ปัญหาต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ โดย
การแก้ปัญหาจะขึ้นอยู่กับโครงการและความซับซ้อนของปัญหา เมื่อเกิดผลจากพฤติกรรมเสี่ยง จึง
ค่อยวางแผนการ (เสมือนวัวหายแล้วล้อมคอก) ด าเนินการได้จ ากัดภายใต้งบประมาณที่ได้รับ หากไม่
มีงบก็ท าไม่ได้ และสื่อให้เห็นความสลับซับซ้อนของปัญหายากแก่การแก้ไข 

2.1.7 นโยบายพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 
2550 

จากการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ(กยช.) ครั้งที่5/2547 เมื่อ วัน
พุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2547 เห็นชอบให้ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สงอายุ(สท.) ด าเนินโครงการน าร่องเรื่องการจัดตั้งสภาเด็กและ เยาวชน
จังหวัด และสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับผลการประชุมสมัชชาเยาวชน และการ
สัมมนาวันเยาวชนแห่งชาติ: เสียงสะท้อนจากเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติที่เยาวชนได้เสนอ
ความต้องการให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติขึ้น โดยคณะกรรมการ จัดงานวันเยาวชน
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แห่งชาติ ได้ก าหนดให้จังหวัดเชียงราย สุรินทร์ ปราจีนบุรี และสตูล เป็น 4 จังหวัด น าร่องในการ
จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งสภา
เยาวชนจังหวัดในคราวประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่6/2547 เมื่อวันที่ 13 
กันยายน 2547 ซึ่งมีอดีตรองนายกรัฐมนตรี(ศาสตราจารย์ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์) เป็นประธาน ได้มี
มติเห็นชอบให้จัดตั้ง สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดโดยให้ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ดอยโอกาส คนพิการ และผู้สงอายุ(สท.) เป็นเจ้าของเรื่องส่วนการด าเนินงานในระดับ
จังหวัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงาน หลักในการด าเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
จังหวัด 

ต่อมาคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ(กยช.) ได้รับการปรับปรุง
โครงสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีโดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรเกียรติ เสถียรไทย) เป็นประธานได้จัด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2548 ณ ตึกบัญชาการท าเนียบรัฐบาลซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบใน หลักการให้มีการจัดตั้ง
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด ภายใต้หลักการ “เด็กน า ผู้ใหญ่หนุน” และควรผลักดันให้หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กลุ่มเด็กและเยาวชน ร่วมมือกันจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัด รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ในโอกาสต่อไป วัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด เพ่ือให้มีองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัด ท า
หน้าที่เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในจังหวัดประสานงานกับกลุ่มต่างๆ ภายในจังหวัดรวบรวม
สังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนา ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพ่ือเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง
กลุ่มเด็กและเยาวชน การเชื่อมโยงนี้จะอยู่ ในรูปการจัดองค์กรที่มโครงสร้างความสัมพันธ์กันอย่าง
ชัดเจน ภายใต้ข้อบังคับซึ่งจัดท าโดยความเห็นชอบของผู้แทนเด็กและเยาวชนในจังหวัด 

ในปี 2548-2549 คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติซึ่งมีอดีตรอง
นายกรัฐมนตรีนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ เป็นประธานได้สานต่อนโยบายดังกล่าว โดยมอบให้ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขยายผลการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนให้ ครบทั้ง 76 
จังหวัด ภายในปี 2549 พร้อมจัดสรรงบประมาณให้ทุกจังหวัดด าเนินการให้เป็น ผลในทางปฏิบัติหลัง
จากนั้นในเดือนมีนาคม 2549 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 
มนุษย์ (นายวัฒนา เมืองสุข) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ครบทั้ง 75 
จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานครซึ่ งผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้ งตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร 
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เมื่อวันที่27 ตุลาคม 2549 อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์นายไพบูลย์(วัฒนศิรธรรม)ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน แห่งประเทศ
ไทยขึ้นเพ่ือให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชนสู่ระดับชาติ ทั้งนี้แนวคิดในการจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชน ก็เพ่ือให้เป็นเครือข่ายเชื่อมโยง กลุ่มเยาวชนที่มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ เข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบและเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง แสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ตลอดจนเฝ้าระวังปัญหาที่เด็กและเยาวชนต้องเผชิญเช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ซึ่ งวัยรุ่น
ไทยมีแนวโน้มในการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12.76 ในปี 2547เป็นร้อยละ13.85 
ในปี 2548เป็นต้น การเสพของมึนเมา เครื่องดื่มท่ีมแอลกอฮอล์เด็กและเยาวชนเพศหญิง อายุ 15-19 
ปีดื่ม แอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้น5.6 เท่าใน7 ปี(ปี2540-2546) ประชาชนที่สูบบุหรี่ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไปมี
จ านวน11.3 ล้านคนกว่าร้อยละ90 ของผู้ที่เริ่มสูบบุหรี่เริ่มตั้งแต่เป็นเยาวชน ภาวะปัญหาสุขภาพจิต
เช่นการวิตกกังวลซึมเศร้าพฤติกรรมในการฆ่าตัวตาย รวมทั้งการมีค่านิยมและการรับวัฒนธรรมที่ขาด
การกลั่นกรองเป็นไปตามกระแสสังคม วัตถุนิยม ท าให้เกิดภาวะบริโภคนิยม ตลอดจนการขาด
แบบอย่างในการด าเนินชีวิตที่ถูกต้อง การขาดคุณธรรมและจริยธรรมในหมู่วัยรุ่น  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง และทั้งยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาแนวทางและปรับปรุงวิธีการใน
การพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน จึงได้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ. 2550 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการ
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนท ากิจกรรมเพ่ือสังคม โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์เด็กและเยาวชน
อ าเภอและสภาเด็กและเยาวชนขึ้นจนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพ.ศ.2550 ซึ่งพระราชบัญญัติจะมีผลบังคับ
ใช้ในวันที่ 13 เมษายน 2551 พระราชบัญญัติฉบับนี้มสาระส าคัญ ในหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนที่จะต้องมีการด าเนินการภายในระยะเวลา ที่ก าหนดไว้โดยสภาเด็กและ
เยาวชนเกิดขึ้นมาเนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญยิ่งของประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเป็นการด าเนินกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่
คณะ สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้เกิดกับกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มทุกระดับตั้งแต่ระดับรากหญ้า
ถึงตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ระดับต าบล/เทศบาล ระดับอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ระดับจังหวัดและ
ระดับชาติการจัดท าโครงการนี้จะได้ข้อเสนอและ ข้อเรียกร้องของเด็กและเยาวชน ได้รับการพิจารณา
ตอบสนองและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหากกลุ่มคนเหล่านี้เติบโต พ้นวัยเด็กก็จะสามารถสร้างสมาชิกกรรมการบริหารรุ่น
ใหม่ๆ ได้เด็กและเยาวชนจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ามี
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คุณภาพมีคุณธรรมสามารถพัฒนาตนเอง ชุมชนสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ากับ
อารยประเทศได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล เริ่มต้นในปี พ.ศ.2557 เกิดขึ้นจากการ
รวมตัวของเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองสตูลที่อยากจะมีกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ประกอบกับมีนโยบายด้านเด็กและเยาวชน
ของนายกประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศบาลเมืองสตูล ที่มีความต้องการให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือด าเนินภารกิจ ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ และการศึกษา 
กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความสารถ และจริยธรรม โดยเทศบาลได้มีการรับฟังเสียงของเด็กและเยาวชนมาก
ขึ้น และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง ในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองสตูล    
จนเกิดเป็นโครงการลานเพลินยิ้ม เทศบาลเมืองสตูล ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการส ารวจปัญหาและความ
ต้องการกิจกรรมทางเลือกของเยาวชน พบว่า กิจกรรมที่เยาวชนชอบและให้ความสนใจนั้นมี
หลากหลายประเภท รวมทั้งมีข้อเสนอแนะที่เยาวชนต้องการ ได้แก่ กิจกรรมเน้นความเพลิดเพลิน 
กิจกรรมเสริมความรู้ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ในขณะที่สังคมไทยมีพ้ืนที่ดีหรือพ้ืนที่สร้างสรรค์
ให้แกเด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมได้แสดงศักยภาพและความสามารถอย่างจ ากัด ทั้งเรื่อง
บทบาทการมีส่วนร่วม เวลา สถานที่ กิจกกรม เด็กและเยาวชนได้พยายามเรียกร้องบทบาทและพ้ืนที่
สร้างสรรค์ในเวทีสมัชชาเสมอมา แสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของเด็กและเยาวชนที่จะร่วมมีบทบาท
ในการพัฒนาตนเองและสังคม ดังนั้นจึงจ าเป็นที่รัฐควรสนับสนุน ส่งเสริมให้มีลานกิจกรรมแก่เด็กและ
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา ๕๓ (๑) กิจการตามที่ระบุ
ไว้ในมาตรา ๕๐ ข้อ ๗, พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๐) และพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวการพัฒนาเครือข่ายเยาวชน 

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่ายิ่งหากได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสให้ใช้ 
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพย่อมเป็นก าลังส าคัญในการสืบทอดความเป็นชาติศาสนาภูมิปัญญา 
วัฒนธรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญงอกงามเทียบเท่านานา
อารยประเทศเด็กและเยาวชนทุกคนจึงเป็นอนาคตของสังคมทุกระดับและเป็นความหวังของแผ่นดิน 

องค์การสหประชาชาติได้มีลงนามในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กปีพุทธศักราช 2533 
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เพ่ือให้การรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ เด็กโดยให้คามั่นว่าจะให้การปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนให้ 
เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพภายใต้การดูแลเลี้ยงดูจากครอบครัวด้วยความรักความอบอุ่นให้มี 
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยได้ให้การรับรองสิทธิพื้นฐานเด็ก 4 ประการคือ  

1) สิทธิที่จะมีชีวิต (Right to Life)   

2) สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง (Right to be Protected)   

3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา (Right to be Developed)   

4) สิทธิที่จะมีส่วนร่วม (Right to be Participate) 

อีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ยังเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ที่ บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพ่ือให้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมมีสิทธิ มี
ช่องทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมทุกระดับตั้งแต่การร่วมรับรู้ข้อมูลการร่วม แสดง
ความคิดเห็นการร่วมตัดสินใจการร่วมตรวจสอบโดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามหลั กปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลทุกยุคสมัยมีความตระหนักถึงความส าคัญของการเสริมสร้างความเป็น 
ประชาธิปไตยการใช้หลักธรรมาภิบาลความสมานฉันท์และความพอเพียงให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนใน 
สังคมไทยโดยใช้ประสานความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือ การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด หลัก
คุณธรรมนาความรู้สร้างความตระหนักและความสานึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความ
สมานฉันท์สันติวิธีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยและมุ่งที่จะพัฒนาคนโดยใช้หลักธรรมเป็นพ้ืนฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัวชุมชนสถาบันศาสนา  และ
สถาบันการศึกษา12  

ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา
ภายใต้ นโยบายคุณธรรมนาความรู้การสร้างความตระหนักและความสานึกในคุณค่าของปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียงการสร้างความสมานฉันท์การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตยโดยมุ่งพัฒนานักเรียน
ให้มี คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ซึ่งมียุทธศาสตร์การดาเนินงานตามกลยุทธ์ที่หนึ่ง
เรื่อง เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนาความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงความสมานฉันท์ 
สันติวิธีวิถีชีวิตประชาธิปไตยในจุดเน้นด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและกลยุทธ์ที่ห้าเรื่องการ ส่วน
เสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนภาคเอกชนและท้องถิ่นในการจัดการศึกษาซึ่งมี จุดเน้นในการ
                                           

12 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , คณะกรรมการแผนพัฒนา

เด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555 - 2559, 2555 (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2553), 23. 

Ref. code: 25605803010775NJK



25 
 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรนักเรียนด้วยตระหนักถึงความส าคัญของ เด็ก และเยาวชน
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 

2.3 การสร้างเครือข่าย (Networking) 

จากการศึกษาการสร้างเครือข่าย นักวิจัยได้ให้ความหมายเครือข่าย (Network) ไว้ว่า
เป็นการเชื่อมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์กรที่สมัครใจที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกันหรือท า 
กิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระเท่าเทียมกัน 
ภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน สามารถสรุปเป็นประเด็นส าคัญได้
ดังนี้ 1) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ 2) กิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้อง
มีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 3) การเป็นสมาชิกเครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อ
ความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้นๆ 

การเชื่อมโยงในลักษณะของเครือข่าย ไม่ได้หมายถึง การจัดการให้คนมานั่ งรวมกันเพ่ือ
พูดคุยสนทนากันเฉยๆโดยไม่ได้ร่วมกันท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดและก็ไม่ใช่เป็นแค่การรวมกลุ่มของสมาชิกที่มี
ความสนใจร่วมกันเพียงเพ่ือพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นแต่จะต้องพัฒนาไปสู่
ระดับของการลงมือท ากิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันด้วยและไม่ใช่การรวบรวมรายชื่อ
บุคคลที่มคีวามสนใจเหมือนกันไว้ในมือเพ่ือสะดวกแก่การติดต่อ การมอบหมายให้สมาชิกแต่ละคนหา
สมาชิกเพ่ิมขึ้น ยิ่งได้รายชื่อมามากก็ยิ่งท าให้เครือข่ายใหญ่ขึ้น การกระท าเช่นนี้เปรียบเสมือนการ
ขยายถุงใส่อิฐให้โตขึ้นเพ่ือจะได้บรรจุอิฐได้มากขึ้นแต่กองอิฐในถุงก็ยังวางระเกะระกะขาดการ
เชื่อมโยงประสานกันอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เครือข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่
เป็นสมาชิกด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกันซึ่งอาจเป็นกิจกรรม
เฉพาะกิจตามความจ าเป็นเมื่อภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้ว เครือข่ายก็อาจยุบสลายไปแต่ถ้ามีความ
จ าเป็นหรือมีภารกิจใหม่อาจกลับมารวมตัวกันได้ใหม่หรือจะเป็นเครือข่าย ที่ด าเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องระยะยาวก็ได้ การรวมตัวเป็นเครือข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่วนดีหรือจุด
แข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกก าลัง (Synergy) ในลักษณะที่
มากกว่า 1 + 1 = 2 แต่ต้องเป็น 1+1 > 2 เรียกว่าเป็น “พลังทวีคูณ” ผลลัพธ์ที่ ได้จากการท างาน
เป็นเครือข่ายต้องดีกว่าผลรวมที่เกิดจากการปล่อยให้ต่างคนต่างท าแล้วน าผลลัพธ์ของแต่ละคนมา
รวมกัน 

2.3.1 องค์ประกอบของเครือข่าย 

เครือข่ายเทียม (Pseudo Network) หมายถึง เครือข่ายชนิดที่เราหลงผิดคิดว่าเป็น
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เครือข่าย แต่แท้จริงแล้วเป็นแค่การชุมนุมพบปะสังสรรค์ระหว่างสมาชิกโดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มี
เป้าหมายร่วมกันและไม่ได้ตั้งใจที่จะท ากิจกรรมร่วมกันเป็นการรวมกลุ่มแบบเฮโลสาระพาหรือรวมกัน
ตามกระแสนิยมที่ไม่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ลักษณะของเครือข่ายลวงจะไม่มีการสานต่อระหว่าง
สมาชิก ดังนั้นการท าความเข้าใจกับองค์ประกอบของเครือข่ายจึงมีความส าคัญเพ่ือช่วยให้สมาชิก
สามารถสร้างเครือข่ายแท้แทนการสร้างเครือข่ายเทียมเครือข่าย (แท้) มีองค์ประกอบส าคัญอยู่อย่าง
น้อย 7 อย่างด้วยกัน คือ 1) มีการรับรู้และมุมมองที่เหมือนกัน (Common Perception)     2) การมี
วิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision)  3) มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual 
Interests/Benefits) 4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders Participation) 
5) มีการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) 6) มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน 
(Interdependent) 7) มีปฏิสัมพันธ์กันในเชิงแลกเปลี่ยน (Interaction)  

สมาชิกในเครือข่ายต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้า
มาร่วมกันเป็นเครือข่ายอาทิเช่น มีความเข้าใจในตัวปัญหาและมีจิตส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกันหรือต้องการความช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะส่งผลให้
สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการด าเนินกิจกรรมร่วมกันเพ่ือแก้ปัญหาหรือลดความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้น 

การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ท าให้เครือข่ายด าเนินไปอย่างต่อเนื่องเพราะ
ถ้าเริ่มต้นด้วยการรับรู้ที่ต่างกันมีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้วจะประสานงานและขอความ
ร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความต้องการไปคน
ละทิศละทาง แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ เพราะ
มุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการท างานแต่ความแตกต่างนั้นต้องอยู่ ในส่วนของ
กระบวนการ (Process) ภายใต้การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่
ต่างกันจะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด13  

2.3.2 ชนิดของเครือข่าย 

เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่างมีจุดเริ่มต้นหรือถูกสร้างมาด้วยวิธีการต่างๆกัน แบ่งชนิด
ของเครือข่ายออกเป็น 3 ลักษณะ คือ  

1) เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ เครือข่ายชนิดนี้มักเกิดจากการที่ผู้คนมีใจตรงกัน 

                                           
13 ชนิฏฐา กาญจนรังษีนนท์, การสร้างเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา (กรุงเทพฯ: กลุ่มงานวิจัยและ

พัฒนากรมการพัฒนาชุมชน, 2554), 32. 
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ท างานคล้ายคลึง กันหรือประสบกับสภาพปัญหาเดียวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความคิดและประสบการณ์ ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าการด ารงอยู่ของกลุ่มสมาชิกใน
เครือข่ายเป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นนี้มักเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
อาศัยความเป็น เครือญาติ เป็นคนในชุมชนหรือมาจากภูมิล าเนาเดียวกันที่มีวัฒนธรรมความเป็นอยู่
คล้ายคลึงกัน มา อยู่รวมกันเป็นกลุ่มโดยจัดตั้งเป็นชมรมที่มีกิจกรรมร่วมกันก่อนเมื่อมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น
จึงขยายพ้ืนที่ด าเนินการออกไปหรือมีการขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของกลุ่มมากขึ้นในที่สุดก็
พัฒนาขึ้นเป็นเครือข่ายเพ่ือให้ครอบคลุมต่อความต้องการของสมาชิกได้กว้างขวางขึ้นเครือข่าย
ประเภทนี้มักใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวที่ยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะเข้มแข็ง ยั่งยืนและมีแนวโน้มที่
จะขยายตัว เพ่ิมข้ึน  

2) เครือข่ายจัดตั้ง เครือข่ายจัดตั้งมักจะมีความเกี่ยวพันกับนโยบายหรือการด าเนินงาน 
ของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิดเดิมที่ใช้กลไกของรัฐผลักดันให้เกิดงานที่ เป็น
รูปธรรมโดยเร็ว และส่วนมากภาคีหรือสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายมักจะไม่ได้มีพ้ืนฐาน ความต้องการ 
ความคิดความเข้าใจ หรือมุมมองในการจัดตั้งเครือข่ายที่ตรงกันมาก่อนที่จะเข้ามารวมตัวกัน เป็นการ
ท างานเฉพาะกิจชั่วคราวที่ไม่มีความต่อเนื่อง และมักจะจางหายไปในที่สุด เว้นแต่ว่าเครือข่ายจะได้รับ
การชี้แนะที่ดี ด าเนินงานเป็นขั้นตอนจนสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกิดเป็นความผูกพัน
ระหว่างสมาชิกจนน าไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริง อย่างไรก็ตามแม้ว่ากลุ่มสมาชิกจะยังคง
รักษาสถานภาพของเครือข่ายไว้ได้แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครือข่ายลง เมื่อเปรียบเทียบระยะ
ก่อตั้ง 

3) เครือข่ายวิวัฒนาการเป็นการถือก าเนิดโดยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติตั้งแต่แรก และ 
ไม่ได้เกิดจากการจัดตั้งโดยตรงแต่มีกระบวนการพัฒนาผสมผสานอยู่ โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/องค์กร มา
รวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้าง ๆ ในการสนับสนุนกันและเรียนรู้ไปด้วยกัน โดยยังไม่ได้สร้าง เป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์เฉพาะที่ชัดเจนนัก หรืออีกลักษณะหนึ่งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่
ว่าจะเป็นการได้รับฟัง หรือการไปได้เห็นการด าเนินงานของเครือข่ายอ่ืนๆ มา แล้วเกิดความคิดที่จะ
รวมตัวกัน สร้างพันธสัญญาเป็นเครือข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครือข่ายที่ว่านี้ แม้จะไม่ได้เกิด
จากแรงกระตุ้นภายในโดยตรงตั้งแต่แรก แต่ถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริงที่เกิดจาก จิตส านึกที่ดี เมื่อ
ได้รับการกระตุ้นและสนับสนุน ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเครือข่ายที่ เข้มแข็งท านอง
เดียวกันกับเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เครือข่ายในลักษณะนี้พบเห็นอยู่มากมาย เช่น เครือข่าย
ผู้สูงอายุ เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น 
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2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.4.1 ความหมายของการปกครองท้องถิ่น     

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยการปกครองที่เกิดตามหลักการกระจายอ านาจ
จากส่วนกลาง ซึ่งประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วน
ต าบล และกรุงเทพมหานคร จะเห็นว่าหน่วยงานเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความเป็นอิสระในการปกครอง
ตนเอง และยังเป็นหน่วยงานที่รับรู้ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนมากที่สุด เนื่องจากมีการ
บริหารงานอย่างใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่มากที่สุด และอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ถูกก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนของการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฏหมายเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่                     
1) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496      
3) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 4) พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  5) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ.2542 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถพิจารณาโดยแบ่งอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) อ านาจหน้าที่ที่ต้องจัดท า เป็นกิจกรรมที่กฏหมายบังคับให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าให้ครบถ้วน หากไม่จัดท าเท่ากับเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่       
2) อ านาจหน้าที่ที่อาจจัดท าเป็นกิจกรรมที่กฏหมายให้ดุลพินิจกังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดบริการสาธารณะที่ข้ึนอยู่กับความพร้อมและความจ าเป็นส าหรับประชาชนในท้องถิ่น14  

จากที่กล่าวมา สรุปได้ว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นคือ การที่รัฐบาลให้อ านาจแก่การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการตัดสินใจและบริหารงานได้อย่างอิสระ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ โดยที่รัฐบาลจะคอยติดตามผลงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ             
การบริหารงานของท้องถิ่นมีการจัดเป็นองค์การ มีเจ้าหน้าที่ซึ่งประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งขึ้นมาเป็น
บางส่วนหรือทั้งหมดโดยให้ประชาชนปกครองกันเอง      

                                           
14 วสันต์ เหลืองประภัสร์, สารานุกรมการปกครองท้องถิ่นไทย หมวดที่ 4 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ล าดับที่ 2 เรื่องภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันพระปกเกล้า 
(กรุงเทพฯ: ธรรมดาเพรส, 2547), 1. 
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2.4.2 องค์ประกอบการปกครองท้องถิ่น15     

จากการศึกษามีนักวิจัยได้กล่าวถึงระบบการปกครองท้องถิ่นจะต้องประกอบด้วย 
องค์ประกอบ 8 ประการคือ 1) สถานะตามกฎหมาย (Legal Status) หมายความว่าหากประเทศใด
ก าหนดเรื่องการปกครองท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศ การปกครองท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น
จะมีความเข้มเข็งกว่าการปกครองท้องถิ่นที่จัดตั้งโดยกฎหมายอ่ืน เพราะข้อความที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอ านาจอย่างแท้จริง 2) พ้ืนที่
และระดับ (Area and Level) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการก าหนดพ้ืนที่และระดับของหน่วยการ
ปกครอง ท้องถิ่นมีหลายประการเช่น ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์เชื้อชาติ และความส านึกใน
การปกครองของตนเองของประชาชนจึงได้มีกฎเกณฑ์ที่จะก าหนดพ้ืนที่และระดับของหน่วยงานการ
ปกครองท้องถิ่นออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วยการปกครองท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ส าหรับ
ขนาดของพ้ืนที่จากการศึกษาของ องค์การสหประชาชาติ โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) องค์การอนามัยโลก 
(WHO) และส านักกิจการสังคม (Bureau of Social Affair) ได้ให้ความเห็นว่าหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นที่สามารถให้บริการและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ ควรมีประชากรประมาณ 50,000 
คน แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจารณาด้วย เช่น ประสิทธิภาพในการบริหารรายได้ และบุคลากรเป็นต้น                        
3) การกระจายอ านาจหน้าที่ การที่จะก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
นโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเป็นส าคัญ 4) องค์การนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแห่ง
กฎหมายแยกจาดรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติมีขอบเขตการปกครองที่แน่นอน มีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบาย ออกกฎ ข้อบังคับ ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ 5) การเลือกตั้ง สมาชิก
องค์การหรือคณะผู้บริหารจะต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนเพ่ือ
แสดงถึงการเข้ามีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชนโดยเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของ
ตนเอง 6) อิสระในการปกครองท้องถิ่น สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการในขอบเขต
ของกฎหมายโดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง และไม่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของหน่ วยงาน
ราชการ 7) งบประมาณของตนเอง มีอ านาจในการจัดเก็บรายได้ การจัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่
กฎหมายให้อ านาจในการจัดเก็บ เพ่ือให้ท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอที่จะทะนุบ ารุงท้ องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 8) การควบคุมดูแลของรัฐ เมื่อได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วยังคงอยู่ในการก ากับดูแล
จากรัฐ เพ่ือประโยชน์และความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดนส่วนรวม โดยการมีอิสระในการ

                                           
15 ชูวงศ์ ฉายะบุตร, การปกครองท้องถิ่นไทย (กรุงเทพฯ: บริษัทพิฆเนศ พริ้นท์ติ้งเซ็นเตอร์

จ ากัด, 2539), 30–31. 

Ref. code: 25605803010775NJK



30 
 

ด าเนินงานของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น เพราะมิฉะนั้นแล้วท้องถิ่นจะกลายเป็นรัฐอธิป ไตยไป  
รัฐคงสงวนอ านาจในการควบคุมดูแลอยู่   

2.4.3 หลักการของการปกครองส่วนท้องถิ่น      

หลักการปกครองท้องถิ่นในสาระส าคัญดังนี้ 

1. การปกครองของชุมชนหนึ่ง ซึ่งชุมชนเหล่านั้นอาจมีความแตกต่างกันในด้านความ
เจริญ จ านวนประชากรหรือขนาดของพ้ืนที่ เช่น หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย จัดเป็น
กรุงเทพมหานคร เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบลและเมืองพัทยาตาม
เหตุผลดังกล่าว 

2. หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามความเหมาะสม กล่าวคือ อ านาจองหน่วยการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากมีอ านาจมาก
เกินไปไม่มีขอบเขต หน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้น ก็จะกลายเป็นสภาพเป็นรัฐอธิปไตยเอง เป็นผลเสีย
ต่อความมั่นคงของรัฐบาล อ านาจของท้องถิ่นนี้มีขอบเขต ที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะความ
เจริญและความสามารถของประชาชนในท้องถิ่นนั้นเป็นส าคัญ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในการ
พิจารณาการกระจายอ านาจให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นในระดับใด จึงจะเหมาะสม 

3. หน่วยการปกครองท้องถิ่นจะต้องมีสิทธิตามกฎหมาย (Legal Rights) ที่จะด าเนินการ
ปกครองตนเอง สิทธิตามกฎหมายแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่งหน่วยการปกครอง
ท้องถิ่นมีสิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบต่างๆ ขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารตามหน้าที่และเพ่ือใช้บังคับประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับ สุขาภิบาล 
เป็นต้น และประเภทที่สอง สิทธิที่เป็นหลักในการด าเนินการบริหารส่วนท้องถิ่น คือ อ านาจในการ
ก าหนดงบประมาณ เพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่นนั้นๆ 

4. มีองค์กรที่จ าเป็นในการบริหารและการปกครองตนเอง องค์กรที่จ าเป็นของท้องถิ่น 
จัดแบ่งเป็นสองฝ่าย คือ องค์การฝ่ายบริหารและองค์การฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น การปกครองท้องถิ่น
แบบเทศบาลจะมีคณะเทศมนตรีเป็นฝ่ายบริหาร และสภาพเทศบาลเป็นฝ่ายนิติบัญญัติหรือในแบบ
มหานคร คือ กรุง เทพมหานครจะมีผู้ ว่ าราชการ กรุง เทพมหานครเป็นฝ่ายบริหาร สภา
กรุงเทพมหานครจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นต้น       

5. ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น จากแนวคิดที่ว่าประชาชนใน
ท้องถิ่นเท่านั้นที่จะรู้ปัญหาและวิธีแก้ไขของตนเองอย่างแท้จริ ง หน่วยการปกครองท้องถิ่น จึง
จ าเป็นต้องมีคนในท้องถิ่นมาบริหารงานเพ่ือให้สมเจตนารมณ์และความต้องการของชุมชนและอยู่
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ภายใต้การควบคุมของประชาชนในท้องถิ่น นอกจากนั้นยังเป็นการฝึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้าใจใน
ระบบและกลไกของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอีกด้วย  โดยสรุปสาระส าคัญของหลักการปกครอง
ท้องถิ่นมีดังนี้ คือ 1) อาจมีรูปแบบหน่วยการปกครองท้องถิ่นหลายรูปแบบตามความแตกต่างของ
ความเจริญ ของประชากรหรือขนาดพ้ืนที่  2) ต้องมีอ านาจอิสระ (Autonomy) ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามความเหมาะสม และ ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น  3) หน่วยการ
ปกครองท้องถิ่น ต้องมีสิทธิตามกฎหมายที่จะด าเนินการปกครองตนเองโดยสิทธินี้แบ่งออกเป็น 2 
สิทธิ คือ 1) สิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
2) สิทธิในการก าหนดงบประมาณเพ่ือบริหารกิจการตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ 4) มีองค์กรที่จ าเป็นใน
การบริหารและปกครองตนเอง คือ มีองค์กรฝ่ายบริหารและองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ  

2.4.4 วัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น 

จากการศึกษาสามารถได้จ าแนกวัตถุประสงค์ของการปกครองท้องถิ่น16 ไว้ดังนี้ 

1. ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาล เป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้ชัดว่าในการบริหารประเทศ
จะต้อง มีการอาศัยเงินงบประมาณเป็นหลัก หากเงินงบประมาณจ ากัดภารกิจที่จะต้องบริการให้กับ
ชุมชนต่างๆ อาจไม่เพียงพอได้ ดังนั้นหากจัดให้มีการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยการปกครองท้องถิ่น
นั้นๆ ก็สามารถมีรายได้ มีเงินงบประมาณของตนเองเพ่ือเพียงพอที่จะด าเนินการสร้างสรรค์ความ
เจริญให้กับท้องถิ่นได้ จึงเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลได้เป็นอย่างมากขึ้น การแบ่งเบานี้เป็นการ
แบ่งเบาทั้งในด้านการเงิน ด้านตัวบุคคล ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ 

2. เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  เนื่องจาก
ประเทศมีขนาดกว้างใหญ่ ความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องที่ย่อมมีความแตกต่างกัน ไป การ
ที่ประชาชนรอรับการบริการจากรัฐบาลแต่อย่างเดียว อาจไม่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงและเกิด
ความล่าช้า จะเห็นว่าหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารเท่านั้นจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการนั้นได้   

3. เพ่ือความประหยัด โดยที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ท าให้สภาพความ
เป็นอยู่ของประชาชนก็ต่างไปด้วย การจัดตั้งหน่วยการปกครองท้องถิ่นขึ้น จึงจ าเป็นโดยใช้อ านาจการ
ปกครองท้องถิ่นจัดเก็บภาษีอากร ซึ่งเป็นวิธีการหารายได้ให้กับท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้ในการบริหาร
กิจการของท้องถิ่น ท าให้ประหยัดเงินงบประมาณของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ 

                                           
16 เรื่องเดียวกัน, 26. 
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เป็นอันมาก และแม้จะมีการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลไปให้บ้างแต่ก็มีเงื่อนไขต่างๆเข้ามา
เกี่ยวข้องอีกเช่นเดียวกัน 

4. เพ่ือให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นเป็นเสมือนสถาบันที่ให้การศึกษาการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชน จะเห็นได้ว่าจากการที่การปกครองท้องถิ่นได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง ไม่ว่าจะโดยการสมัครรับเลือกตั้งเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเลือกเข้า
มาเพ่ือท าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยการปกครองท้องถิ่นก็ตาม การปฏิบัติหน้าที่
มีแตกต่างกันนี้มีส่วนในการส่งเสริมการเรียนรู้ถึงกระบวนการปกครอง ระบบประชาธิปไตยใน
ระดับชาติได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

2.4.5 ความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น 

จากการศึกษาความส าคัญของการปกครองท้องถิ่น17 ท าให้เห็นถึงแนวความคิดในการ
ปกครองท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการ ในการปกครองของรัฐเพ่ือที่จะรักษาความมั่นคง
และท าให้เกิดความผาสุกของประชาชนโดยยึดหลักการกระจายอ านาจการปกครองและเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองดังนั้น การปกครอง
ท้องถิ่นจึงมีความส าคัญพอสรุปได้ดังนี้ 

1. การปกครองท้องถิ่นคือรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย (Basic 
Democracy) เพราะเป็นสถาบันฝึกสอนการเมืองการปกครองให้ประชาชน ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนมี
ส่วนได้ส่วนเสียในการปกครอง การบริหารท้องถิ่น เกิดความรับผิดชอบและหวงแหนต่อประโยชน์อัน
พึงมีต่อท้องถิ่นท่ีตนอยู่อาศัยจะน ามาซึ่งความศรัทธาเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2. การปกครองท้องถิ่นท าให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง 
(Self – Government) ซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้รับเลือกตั้งจากประชาชนมาเพ่ือรับผิดชอบบริหาร
ท้องถิ่นโดยอาศัยความร่วมมือของประชาชน จะต้องฟังเสียงของประชาชนซึ่งจะท าให้เกิดความส านึก
ในประชาชน ถึงความส าคัญของตนต่อ ท้องถิ่น ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงอุปสรรคปัญหา 
และช่วยแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นของตน 

3. การปกครองท้องถิ่นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาล ความเจริญเติบโตของ
บ้านเมืองท าให้รัฐบาลต้องมีภารกิจเพ่ิมมากขึ้น จะเห็นได้จากงบประมาณรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี 
ท าให้รัฐบาลไม่สามารถจะด าเนินการสนองความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง 
เพราะสภาพปัญหา ที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ท้องถิ่นย่อมรู้ปัญหาและเข้าใจในสภาพปัญหาได้

                                           
17 เรื่องเดียวกัน, 27-29. 
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ดีกว่า กิจการบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะท้องถิ่นไม่เกี่ยวพันกับท้องถิ่นอ่ืน จึงเป็นการสมควรที่จะให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้ด าเนินการดังกล่าวเองจึงจะเกิดผลสูงสุด 

4. การปกครองท้องถิ่นสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นตรงเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างกันไม่ว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรประชาชน 
ความต้องการและปัญหาย่อมต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ที่บริหารหรือแก้ไขปัญหาจะต้องเป็นผู้ที่รู้ถึง
ปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดีการบริหารงานจึงเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ       

5. การปกครองท้องถิ่นจะเป็นแหล่งสร้างผู้น าทางการเมืองการได้รับเลือกตั้งการได้การ
สนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่นจะเป็นพื้นฐานที่ดีต่ออนาคตทางการเมือง 

6. ปกครองท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวความคิดในการพัฒนาชนบท แบบพ่ึงตนเอง การ
ปกครองท้องถิ่น โดยยึดหลักการกระจายอ านาจซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาชนบทแบบพึงตนเองทั้งทาง 
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

กล่าวโดยสรุปความส าคัญของการปกครองท้องถิ่นนั้น หากจะมองรวมเป็นจุดใหญ่ ๆ
แล้วสมารถแบ่งออกได้เป็นสองด้าน คือ ด้านการเมืองการปกครองและการบริหารกล่าวคือในด้าน
การเมืองการปกครองนั้นเป็นการแบ่งเบาภาระของรัฐบาลและประชาชนในท้องถิ่นได้ หาทาง
ตอบสนองแก้ปัญหาด้วยตนเอง ด้วยกลไกทางการบริหารต่างๆ ทั้งในแง่ของการบริหารงานบุคคล 
การงบประมาณและการจัดการ 

 

2.4.6 การพัฒนาท้องถิ่นและเทศบาลเมือง 

การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลักการที่รัฐบาลกระจายอ านาจปกครองเกี่ยวกับกิจการ 
บริการสาธารณะให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และชุมชนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหารจัดการกิจการบริการ 
สาธารณะด้วยตนเอง ก าหนดให้ผู้บริหารได้รับการเลือกตั้งจากราษฎรในท้องถิ่น โดยมี พ้ืนที่
รับผิดชอบชัดเจน ส าหรับประวัติการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยนั้นมีมายาวนาน และ มีพัฒนาการ
มาอย่างต่อเนื่องในหลายรูปแบบด้วยกัน ดังที่ ส านักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง 
กล่าวไว้สรุปได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่นไทยเริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวมหาราช (รัชกาลที่ 5) โดยมีการปรับปรุงและปฏิรูปการปกครอง ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค และที่ส าคัญได้จัดตั้งราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ด าเนินงาน โดยประชาชนในท้องถิ่น
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นั้นๆ ในรูปแบบสุขาภิบาลกรุงเทพฯ บริหารงานโดยราชการประจ าและสุขาภิบาลหัวเมือง โดยกิจการ
สุขาภิบาลได้ก่อก าเนิดข้ึนในหัวเมืองขึ้นแห่งแรกที่ต าบลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร เมื่อปี พ.ศ. 2450 

ต่อมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 จึงได้จัดให้มีการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบแรก คือ เทศบาล เมื่อปี พ.ศ. 2476 เป็นครั้งแรก และได้มีการพัฒนา เ รื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น 4 รูปแบบ ตามลักษณะที่แตกต่าง
กัน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และรูปแบบพิเศษ คือ 
กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

การกระจายอ านาจการปกครองสู่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนโยบายหลัก      
ที่ส าคัญประการหนึ่งของรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน าของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ
การกระจายอ านาจปกครองเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จในการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ การที่
ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งใน ฐานะผู้เป็น
เจ้าของอ านาจ ผู้ตรวจสอบ ผู้รับผลประโยชน์ ตลอดจนผู้ด าเนินการในฐานะ ผู้บริหารท้องถิ่นเอง ดังที่ 
กองราชการส่วนต าบล กรมการปกครอง ได้กล่าวถึงความส าคัญ ของการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

1. การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะ 
เหตุว่าการปกครองส่วนท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประชาชนรู้จักปกครองตนเองตามหลักการ 
ปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองของประชาชนในระดับท้องถิ่น 
เป็นหัวใจส าคัญประการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในกลไกการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย 

2. การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ 

3. การปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนในการบริการสนองความต้องการของ 
ประชาชนด าเนินไปได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของประชาชน 

4. การปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยให้ภารกิจของรัฐบาลในส่วนกลางลดน้อยลง ท าให้
รัฐบาลสามารถอุทิศเวลา เพ่ือการปกครองและบริหารระดับชาติ เพ่ือส่วนรวมได้มากยิ่งขึ้น 

เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่  พ.ศ. 2476 มี
ฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งมีตัวแทนประชาชนด าเนินการปกครองด้วย
ตนเอง ทั้งนี้ได้ยึดรูปแบบของระบบรัฐสภาเป็นกรอบการท างาน โดยแบ่งโครงสร้าง ออกเป็นฝ่าย
บริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติ 
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เทศบาลจึงจัดได้ว่าเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องกับหลักการ 
กระจายอ านาจมากที่สุดหน่วยหนึ่ง เมื่อเทียบกับหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบอ่ืนๆ เทศบาล
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 

การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนคุ้นเคยและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่      
ที่เป็นเขตเมือง คือ เทศบาล นับตั้งแต่ได้มีการตราพระราชบัญญัติเทศบาลขึ้นครั้งแรก เมื่อปี
พุทธศักราช 2476 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาถึง 69 ปีแล้วที่เทศบาลได้เป็นกลไกที่ส าคัญประการ
หนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งได้พัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นอย่างดีมาโดยตลอดที่
ส าคัญก็คือ เป็นแบบอย่างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีความเข้าใจ การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

เทศบาล ถือได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนจาก ผล
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ได้มีการ
บัญญัติในเรื่องการกระจายอ านาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นมากกว่ารัฐธรรมนูญทุกฉบับที่ผ่านมา ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวง มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจ ไปสู่ท้องถิ่นเพ่ือ
อนุวัตตามรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ รายได้ ภาษี
อากร และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 

เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน สามารถรับทราบ 
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพโดยเทศบาล จะเป็น
กลไกส าคัญในการน าบริการสาธารณะของรัฐไปบริการประชาชนในพ้ืนที่จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า 
“เทศบาลเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเมือง" 

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสตูล18 ได้กล่าวถึงสภาพทั่วไปของเทศบาลเมือง 
สตูล พอสรุปได้ว่า เทศบาลเมืองสตูลเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นตามพระราช 
กฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2479 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479 
เทศบาลเมืองสตูลอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี 
จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ประชาชนในเขต

                                           
18 เทศบาลเมืองสตูล ส านักงานกองวิชาการและแผนเทศบาลเมืองสตูล , แผนพัฒนาต าบล

สามปีเทศบาลเมืองสตูล อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2557-2560 (สตูล: โรงพิมพ์สตูลการพิมพ์
, 2557), 4. 
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เทศบาลเมืองสตูล มีทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ประชาชนทั้งสองกลุ่มนี้ มีความแตกต่างกันใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น ศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม เป็นต้น กล่าวคือ จะเป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานกัน
ระหว่างวัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมนั้นจะ
ด าเนินชีวิตตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ในขอบข่าย ของคัมภีร์อัล - กุรอานและรูปแบบการปฏิบัติเซน
นะห์ของท่านศาสดามูฮีมัด วัฒนธรรมชาวไทย มุสลิมในภาคใต้มีหลักศาสนาอิสลามเป็นพ้ืนฐานและมี
วัฒนธรรมพ้ืนบ้านที่สืบทอดกันมาแต่อดีต ที่ไม่ขัดกับหลักศาสนาเป็นสิ่งผสมผสาน และวัฒนธรรมที่
สืบเนื่องจากศาสนาอิสลามบางอย่าง ก็เข้าไปผสมผสานอยู่ในวิถีด าเนินชีวิตของชาวไทยพุทธด้วย
เช่นกัน วัฒนธรรมบางอย่าง ก็ผสมผสานกลมกลืนจนยากที่จะชี้ชัดได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของกลุ่มใน 
ดังเช่น การท าขนม ในโอกาสเทศกาลต่างๆ ของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ส่วนใหญ่จะท าขนม
ชนิดเดียวกัน แม้ว่าวัฒนธรรมการแต่งการก็มีส่วนคล้ายคลึงกันซึ่งแตกต่างจากจังหวัดยะลา ปัตตานี 
และนราธิวาสที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเหมือนกับจังหวัดสตูล แต่วัฒนธรรม ของ
ชาวไทยพุทธกับชาวไทยมุสลิมแตกต่างกันจนเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม จากการที่ประชาชน นับถือ
ศาสนาแตกต่างกัน บางครั้งอาจมีความเข้าใจไม่ตรงกัน จึงท าให้ไม่ประสานสัมพันธ์อันดี ต่อกัน แต่
ส าหรับจังหวัดสตูลได้รับวัฒนธรรมจากจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดตรัง จังหวัด พัทลุง และจังหวัด
สงขลา ท าให้ชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมีความประสานสัมพันธ์อันดีต่อกัน ลักษณะความเป็นอยู่
ในสังคมมีการด ารงชีวิตร่วมกันมีความสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกัน ลักษณะสังคมความ
เป็นอยู่จึงเอ้ืออ านวยต่อการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าจังหวัด
ชายแดนภาคใต้อ่ืน นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่ง ต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองสตูล แม้ว่าใน
อดีตจังหวัดสตูลจะเป็นเมืองปิดก็ตาม  

แต่ในปัจจุบันจังหวัดสตูลเป็นเมืองลักษณะพิเศษของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลทุก
ยุคสมัย ได้ให้ความส าคัญมาโดยตลอด ซึ่งในแต่ละปีรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจกรณีพิเศษ ปีละไม่ต่ ากว่า 50 ล้านบาท เพ่ือให้เทศบาลเมืองสตูลน างบประมาณ เงินอุดหนุน
ดังกล่าวไป พัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่เป็นเมืองปิดที่ไม่
ค่อยได้รับการพัฒนาและไม่เป็นที่รู้จักกับชาวไทยในภาคอ่ืนๆ มากนัก แต่ปัจจุบันจังหวัดสตูลกลับเป็น
เมืองเปิดที่มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ท าให้เกิดความเจริญเติบโตของเมืองไปอย่างรวดเร็วและเป็นที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพราะมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่
ส าคัญทางประวัติศาสตร์ และทางทะเลที่มีความสวยงามทางธรรมชาติอยู่มากมาย อย่างไรก็ตามหาก
รัฐบาล ภาคเอกชน และประชาชนได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาเมืองสตูลในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาสังคม 
การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาการเมืองการบริหาร โดยน าวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอันดีงามทั้งหลายมาใช้
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เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ เน้นการพัฒนากระบวนการ
ชุมชนเข้มแข็งให้เป็นฐานรากที่มั่นคงของสังคม มีการรวมพลังแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนที่ทุกฝ่าย     
มีส่วนร่วมโดยสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตวิถีชีวิตของคนในเมืองและชุมชน ให้
เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย และ มีระเบียบวินัย รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ ที่สอดคล้อง
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ ตลอดจนสร้างกระบวนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างต่อเนื่อง โดย มุ่งพัฒนาสู่  “สังคมที่เข้มแข็งและมี
ดุลยภาพ”  ใน 3 ด้าน คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่ง ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ สังคมสมานฉันท์และ
เอ้ืออาทรต่อกัน 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการสวน
สาธารณะของเครือข่ายเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลร่วมมือกับเทศบาลเมืองสตูลในฐานะเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเมือง
ชายแดนลักษณะพิเศษกอปรกับเทศบาลเมืองสตูลที่มีชนสองศาสนามีวัฒนธรรม ผสมผสานมี
ความสัมพันธ์อันดี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และเยาวชนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการกล้า
คิดกล้าเสนอกล้าท าต่อผู้ใหญ่ ท าให้สวนสาธารณะเกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน 
จนท าให้เกิดความสงบสุขมั่นคงมาโดยตลอด ผู้วิจัยจึงสนใจ “การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สวนสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล” ผล
การศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ทราบถึง
ข้อเสนอแนะจากเยาชนและประชาชนที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองสตูลว่า 
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพียงใด และในขณะเดียวกันก็จะเป็นประโยชน์
ต่อเทศบาลเมืองสตูลที่จะน าไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาองค์กรและบริหารงานให้ตรงกับความต้องการของ
เยาวชนและประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งสามารถน าไปปรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
บริหารงานของเทศบาลอ่ืนๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ต่อไป  และเทศบาลเมืองสตูลได้
ตระหนักเห็นถึงคุณค่าและให้ความส าคัญกับเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ โดยร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองสตูล จัดท าโครงการลานเพลินยิ้มขึ้นบริเวณสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง ซึ่งเป็นสถานที่
ที่สามารถเป็นพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ให้แก่เด็กและเยาวชนในการแสดงออก 
และยังท าให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เป็นส่วนหนางในการพัฒนาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง 
ของเทศบาลเมืองสตูลให้เป็นสถานที่พักผ่อนและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลให้แก่ประชาชน
ในและนอกจังหวัดสตูล 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

2.5.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

จากการศึกษางานวิจัยต่างๆ นักวิชาการทางสังคมวิทยาหลายท่านได้ให้ความหมายของ
การมีส่วนร่วมไว้ ดังนี้ 

Easton กล่าวว่า “การมีส่วนร่วม19 เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะส าคัญของ กระบวนการ
ทางการเมืองและกระบวนการในการจัดการต่อปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ บริหารงานของสังคม
ยุคใหม่ท่ีเน้นปัจจัยในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ โดยเฉพาะ การเสนอข้อเรียกร้อง 
(Demand) และการสนับสนุน (Support)” 

Keith กล่าวว่า การมีส่วนร่วม20 หมายถึงการเกี่ยวข้องทางจิตใจและอารมณ์ (Mental 
and Emotion Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม (Group Situation) ซึ่งผล ของ
การเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้นกับทั้งท าให้เกิด 
ความรู้สึกรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย และ Reeder กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน21 
หมายถึงการมีส่วนร่วมใน การปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคล และ
การมีส่วนร่วมของกลุ่ม 

จุไรรัชต์ ศรีอมร22 กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตั้งแต่เริ่ม กล่าวคือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการการมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลในการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง ทั้งในลักษณะของปัจเจกชนและการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะกลุ่มองค์กร สรุปขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ คือ 1) ร่วมคิด คือ 

                                           
19 Easton D, The Political system: An inquiry into the State of Political Science 

(New York: Alfred A. Knoft, 1953), 202. 
20  Davis Keith, Human Behavior at work: Organizaiton Behavior (New York: 

McGraw – Hill, 1972). 136. 
21 William W. Reeder, Some Aspects of the Informal Social Participation of 

Farm. Families in New York Stata (Cornell University, 1974). 39. 
22 จุไรรัชต์ ศรีอมร, “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล ,” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาไทยศึกษาเพ่ือการพัฒนาส านักงานบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2546), 30. 
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ร่วมในการประชุมปรึกษาหารือในการวางโครงการ วิธีการด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบและดูแล
รักษาเพ่ือให้กิจกรรมโครงการได้ผลตามวัตถุประสงค์  2) ร่วมตัดสินใจ คือ เมื่อมีการประชุม
ปรึกษาหารือแล้วจะต้องร่วมในการตัดสินใจเลือกกิจกรรมหรือแนวทางที่เห็นว่าดีที่สุดและเหมาะสม
ที่สุด 3) ร่วมปฏิบัติตามโครงการ คือ เข้าร่วมในการด าเนินงานตามโครงการ เช่น ร่วมออกแรงร่วม
บริจาคทรัพย์ เป็นต้น 4) ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ คือ เมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วได้มีส่วน
ร่วมในการตรวจตราดูแลรักษาและประเมินประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากโครงการ 

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นมีทั้งหมด 4 รูปแบบ คือ การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล 

อุทัย เลาหวิ เชียร 23 กล่าวว่าการมีส่วนร่วมในการบริหาร (participation) การ
บริหารงานที่อาศัยแนวปรัชญาของประชาธิปไตยจะต้องให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการ
บริหาร ซึ่งหมายถึง การให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกันในเรื่องที่มี
ความส าคัญ เช่น เป็นเรื่องที่เก่ียวกับผลได้ผลเสียของเจ้าหน้าที่โดยตรงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมใน
การบริหารมีอยู่ 3 ประการ คือ 1) เป็นการช่วยให้คนในองค์การมีความสบายใจและเห็นความส าคัญ
ของคนทุกคน เป็นบ่อเกิดของความสามัคคีภายในองค์การอีกทั้งยังช่วยให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิต ซึ่งจะท าให้ทุกฝ่ายในองค์การได้รับประโยชน์ในที่สุด 2) การมีส่วนร่วม
ในการบริหารให้การสนับสนุนการบริหารงานแบบประชาธิปไตยเป็นการตอบสนองต่อความต้องการ
อันแท้จริงของมนุษย์ 3) มีข้อเขียนไม่น้อยที่อธิบายให้เห็นว่าประชาธิปไตยจะเป็นระบอบการเมืองที่
สอดคล้องกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเหตุนี้องค์การจะต้องหลีกเลี่ยงการ
สงวนอ านาจไว้กับฝ่ายบริหารและหันมาใช้แบบประชาธิปไตยแทนการตัดสินใจโดยอาศัยหลัก
ประชาธิปไตยไม่มีอะไรดีไปกว่าการให้มีส่วนร่วมในการบริหาร 

การมีส่วนร่วมดังกล่าวข้างต้นเป็นการมีส่วนร่วมภายในองค์การ ในปัจจุบันยังมี
แนวความคิดอีกอันหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมภายนอกองค์การ คือ การมีส่วนร่วมจากประชาชน 
(citizen participation) ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายเพ่ือป้องกันการให้
ระบบราชการหลบหลีกไม่ปฏิบัติตามความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่และไม่เอาอกเอาใจคนส่วน
น้อยซึ่งเป็นพวกที่มีฐานะได้เปรียบทางสังคม ประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

                                           
          23 อุทัย หิรัญโต, การปกครองส่วนทองถิ่น (กรุงเทพฯ: บารมีการพิมพ์, 2523), 20.                                  
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ประชาชนจะเข้ามีส่วนร่วมทางการบริหารเพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าราชการละเมิดสิทธิและไม่ตอบสนอง
ความต้องการของคนส่วนใหญ่ 

2.5.2 ลักษณะของการมีส่วนร่วม 

จากการศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วม โคเฮน และ อัฟฮอฟฟ์ (สุเมธ ทรายแก้ว) กล่าวถึง
ลักษณะของการมีส่วนร่วม24 ไว้ดังนี้การมีส่วนร่วมโดยทั่วไปหมายถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
(Decision Making) แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการตัดสินใจแต่เพียงอย่างเดียว ยังใช้การตัดสินใจ
ควบคู่กับ การปฏิบัติการ (Implementation) ด้วย เช่น ในการจัดองค์กรการก าหนดกิจกรรมพัฒนา 
เป็นต้น การตัดสินใจยังมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องผลประโยชน์  (Benefits) และการ
ประเมินผล (Evaluation) ในกิจกรรมพัฒนาด้วย ซึ่งจะเห็นว่าการตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องเกือบโดยตรง
กับ การปฏิบัติการ แต่ก็เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และการประเมินผลด้วยเหมือนกัน กล่าวคือ 
ผลประโยชน์นั้นเป็นผลมาจากการปฏิบัติการ และผลประโยชน์ก็จะมาเป็นตัวก าหนดให้มีการ
ประเมินผล ซึ่งต่างก็ได้รับผลมาจากข้ันตอนการตัดสินใจแล้วทั้งสิ้นนั่นเอง นอกจากนี้ก็จะมีผลสะท้อน
กลับ (Feedback) จากการประเมินผลและการปฏิบัติการกลับไปสู่การตัดสินใจอีกด้วย  

ทั้งนี้การศึกษาในด้าน ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม25 ท าให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมเกิด
จากแนวคิดส าคัญ 3 อย่าง คือ 1) การมีความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจ
และความห่วงกังวลส่วนบุคคลซึ่งบังเอิญเห็นพ้องต้องกัน จนกลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวล
ร่วมกันของคนส่วนรวม 2) ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกัน ที่มีอยู่ต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่
นั้น ผลักดันให้มุ่งไปสู่การรวมกลุ่มวางแผน และลงมือท างานร่วมกันของคนในชุมชน 3) การตกลงใจ
ร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนา โดยการตัดสินใจร่วมกันนี้ จะต้อง
รุนแรงและมากพอที่จะท าให้เกิดความริเริ่มกระท าการที่สนองตอบความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ที่

                                           
  24 สุ เมธ ทรายแก้ว , “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดอุดรธานี,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการจัดการ คณะสังคม
สงเคราะหศ์าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536), 15-16. 

25 สากล สถิตวิทยานันท์,  ภูมิศาสตร์ชนบท (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2532), 166-167. 
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เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมของประชาชน26 (Conditions for 
Participation) คือเงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเกิดจากพ้ืนฐานของประชาชน 4 
อย่าง คือ 1) ประชาชนต้องมีความสามารถที่จะมีส่วนร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีศักยภาพที่จะ
เข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการค้นหาความต้องการ
ในการวางแผน จัดการบริหารองค์กรและการใช้ทรัพยากรในที่สุด 2) ประชาชนจะต้องมีความพร้อมที่
จะมีส่วนร่วม กล่าวคือ ประชาชนต้องมีสภาพทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและกายภาพที่จะเปิดโอกาสให้
เข้ามามีส่วนร่วม 3) ประชาชนจะต้องมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีความ
เต็มใจ เห็นประโยชน์ในการเข้าร่วม จะต้องไม่ใช่เป็นการบังคับ หรือผลักดันให้เข้าร่วมโดยที่ประชาชน
ไม่ได้ประสงค์จะเข้าร่วม 4) ประชาชนจะต้องมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าร่วม กล่าวคือ ประชาชนจะต้อง
มีโอกาสที่จะเข้าร่วมซึ่งเป็นการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชนในการตัดสินใจ และก าหนดกิจกรรม ที่
ตนต้องการในระดับที่เหมาะสม ประชาชนจะต้องมีโอกาสและมีความเป็นไปได้ที่จะจัดการกิจกรรม
ด้วยตัวเอง  

ส าหรับรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน27 องค์การสหประชาชาติ (United 
Nations, 1981) ได้รวบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ คือ 1) การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง ซ่ึง
เป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้นเองเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหากลุ่มของตนเอง โดยเน้นการ
กระท าที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกซึ่งมีรูปแบบที่เป็นเป้าหมาย 2) การมีส่วนร่วมแบบชักน า 
ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือสนับสนุนโดยรัฐบาลเป็นรูปแบบโดยทั่วไปของ
ประเทศที่ก าลังพัฒนา 3) การมีส่วนร่วมแบบบังคับ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การด าเนินนโยบายของ
รัฐบาลภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ 
ผู้กระท าได้รับผลทันทีแต่จะไม่ได้รับผลระยะยาว และจะมีผลเสียคือไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนในที่สุด 

จากแนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่าสภาเด็กและเยาวชนสามารถอ้างอิง
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เช่น จากปัญหาของเด็กและเยาวชนมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ปัญหาของ
สังคมในปัจจุบัน จากสื่อต่างๆ การไม่รักนวลสงวนตัว การใช้ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท ฯลฯ ท าให้

                                           
26 อนุภาพ ถิรลาภ, “การวิเคราะห์เชิงสมุฏฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา

ชนบท: ศึกษาเฉพาะกรณี อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528), 21-22. 

27 United Nations, Popular Participation as a Strategy for Promoting Community 
Level Action and National Development (New York: United Nations, 1981). 
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เกิดการเรียกร้องหรือความต้องการให้แก้ไขปัญหาดังกล่าวจากประชาชน , ผู้ปกครอง, ฯลฯ เพ่ือให้
รัฐบาลด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกระบวนการตัดสินใจทางการเมือง คือการมีนโยบายจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชนขึ้น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินการจัดตั้ง
สภาเด็กและเยาวชน ส าหรับผลย้อนกลับของโครงการดังกล่าวจะได้กล่าวในบทสรุปสุดท้าย และ
นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ทฤษฎีการมีส่วนร่วมด้วย และยังสามารถสรุปได้ว่า 
“การมีส่วนร่วม” เป็นวิธีการ กระบวนการ หลักการ เทคนิค หรือกลวิธีในการปฏิบัติงาน โดยที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มรวมทั้งพิจารณาตัดสินใจในการร่วมปฏิบัติและ 
ร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ คือ การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด วางแผน และด าเนินการใน
เรื่องทั้งหมดของชุมชนที่มีผลต้อการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และอนาคต พวกเขาเพ่ือการมี
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึน 

 

2.6 เยาวชนกับการพัฒนาท้องถิ่น 

เด็กและเยาวชนในวันนี้ล้วนเป็นก าลังหลักให้สังคมในวันข้างหน้า หากผู้ใหญ่รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องนักการเมืองให้ความส าคัญ และตระหนักถึงบทบาทของเด็กและเยาวชนเหล่านั้น โดยการ
ปรับกระบวนทัศน์การท างานวิธีการคิด ทัศนคติ ค่านิยม แบบแผน รูปแบบการด าเนินงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง "ฟังเสียงเด็กเป็น"ก็จะท าให้ทราบถึงความต้องการของเด็กและเยาวชน ว่าจริงๆแล้วพวกเขา
ต้องการอะไร และท่ีผ่านๆ มาเด็กพูด ผู้ใหญ่มักไม่ค่อยได้ใส่ใจ ก าหนดเนื้องานโครงการงบประมาณให้
เบ็ดเสร็จ เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมระดับต่ าหรือเข้ามาเป็นไม้ประดับให้แก่ผู้ใหญ่ ผลงาน
ความส าเร็จมักปรากฏอยู่ที่ความพึงพอใจ ข้อมูลตัวเลขการมีส่วนร่วมจากภายนอกกิจกรรมของเด็ก
และเยาวชนถูกก าหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เสียงเด็กจึงเบาไร้ความหมายและวูบ
วาบไปตามกิจกรรม Events ที่ถูกจัดขึ้นมากมาย มีการลงทุนมหาศาลแต่ไม่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เท่าที่ควร เสียงของเด็กและเยาวชนนั้นส าคัญที่จะสะท้อนความต้องการ ความสนใจ ปัญหาใกล้ตัว 
ด้วยการเปิดเวทีชุมชนพื้นที่กลางให้เด็กแสดงทรรศนะอย่างกว้างไกล สร้างสรรค์กิจกรรมคัดสรรตามที่
เด็กคิดจินตนาการ และร่วมกันก าหนดขึ้นเพ่ือเชื่อมโยงกับกิจกรรมต่างๆ ที่น ามาฝึกฝน ด าเนินการ
และลงมือปฏิบัติ 

การแสดงออกด้วยการให้เด็กและเยาวชนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระ น าไปสู่การสร้างพลเมืองของชุมชน ท้องถิ่น การเติบโตของเด็กและเยาวชนจะพัฒนาไปอย่างมี
คุณภาพ จนก่อเกิดเสริมสร้างคุณลักษณะของเด็กไทย 10 ประการ ได้แก่ 1) ความเป็นพลเมืองดี รู้จัก
สิทธิ หน้าที่ความรับผิดชอบ จิตส านึกในระบอบประชาธิปไตย 2) มั่นใจในตนแบบสากล อ่อนน้อม
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ถ่อมตนแบบวัฒนธรรมไทย 3) ด าเนินชีวิตแบบพอเพียง เรียบง่าย มีความสุข 4) ยึดมั่น ค่านิยมไทย 
ยิ้มง่าย ใจดีมีน้ าใจ ใฝ่สันติ ปรองดอง สามัคคี 5) คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ในกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 6) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมสารสนเทศ 7) มีทักษะชีวิต การจัดการ แข่งขัน และ
ร่วมมือได้ 8) การสร้างงานอาชีพด้วยตนเองได้ 9) ใฝ่ดี มีธรรมะ ความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อ
เวลา กตัญญูกตเวที และ 10) การเคารพความแตกต่างหลากหลาย สิทธิมนุษยชน ชาติพันธุ์ 
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 

ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนแล้วแต่มีความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถ
ของเด็กและเยาวชน โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม การให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาเป็นเจ้าของ
ร่วมกันในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้เกิดระบบกลไกการท างานด้านเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการขยายตัวในลักษณะการประสานงานและบูรณาการร่วมกัน พร้อมทั้ง
ผลักดันให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีและลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมของเด็ก
และเยาวชนในพ้ืนที่ปัจจุบันสังคมไทยเต็มไปด้วยปัญหาความรุนแรง แม่วัยใส เด็กติดเกม ยาเสพติด 
เด็กแว้นสก๊อย นักดื่มหน้าใหม่ ยุวอาชญากรเต็มบ้านเต็มเมืองและอ่ืนๆ ส่งเสริมโครงการต่างๆ 
กิจกรรมคัดสรร ให้งบประมาณเพียงพอ จัดหาบุคลากรพ่ีเลี้ยงที่เข้าใจเด็ก ส่งเสริมให้ท้องถิ่นสร้างเด็ก
มากกว่าสร้างสาธารณูปโภค 

จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจาก ส านักงานกองทุนสนับการสร้างเสริมสุขภาพ 
หรือ สสส ผู้วิจัยอยากเสนอข้อมูลในเรื่อง 3 ดี แนวคิดเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสุข 
เป็นแนวคิดแนวทางในการท างานเพ่ือพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชนให้มีความสุข ประกอบด้วย สื่อดี 
พ้ืนที่ดี และภูมิดี 

สื่อดี หมายถึง สื่อที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่น าไปสู่การด ารงชีวิตที่ดี มีสุขภาวะ 
เช่น สื่อศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรีพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน หุ่นเงา สื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน ขนม 
อาหารพ้ืนบ้าน ของเล่นพ้ืนบ้าน ต านาน ประวัติศาสตร์ สื่อที่เป็นบุคคล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน 
สื่อกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ เช่น ค่าย กิจกรรมการละเล่นต่างๆ เป็นเต้น และยังรวมถึงสื่อออนไลน์
สมัยใหม่ สื่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม รวมถึงสื่อกิจกรรมในระดับต่างๆทั้งในระดับ
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน 

พ้ืนที่ดี หมายถึง พ้ืนที่ที่ทุกคน มีส่วนร่วมในการออกแบบและใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง
บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เสริมพลังซึ่งและกัน 
เป็นได้ทั้งพ้ืนที่สร้างสรรค์ทางกายภาพ ความคิด มีบรรยากาศที่เปิดกว้างให้ผู้คนได้เรียนรู้ ซึ่งรวมถึง 
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ศูนย์เรียนรู้ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือสถานที่ต่างๆ โดยอาจเป็นใต้ถุนบ้าน ลานกิจกรรมในชุมชน ก็
เป็นได ้

ภูมิด ีหมายถึงภูมิปัญญาในการฉลาดรู้ ซึ่งหมายถึง การเท่าทันสื่อ เท่าทันตัวเอง เท่าทัน
สังคม มีทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวเอง ครอบครัว และ
ชุมชน ในการป้องกันภัยรอบด้านและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ ค าว่า "ภูมิดี" ยังหมายถึง การใช้ภูมิปัญญาของทุกฝ่ายในชุมชน ในการมีส่วน
ร่วมปกป้องดูแลและสร้างชุมชนร่วมกัน มีความมั่นใจและภูมิใจในเอกลักษณ์ของตน และของชุมชน  
เรามาใช้ 3 ดี ในชีวิตจริงกันเถอะ ชุมชนที่ใช้สื่อดี พ้ืนที่ดี และภูมิดีอย่างเหมาะสม มีผลให้ผู้คนอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน มีร่างกายและจิตใจแข็งแรง เป็นสุข มีเศรษฐกิจพอเพียง มี
สิ่งแวดล้อมดี ผู้คนมีความเมตตากรุณาต่อกันและมีสติ ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยดีทั้งในครอบครัว ชุมชน 
ที่ท างาน สังคมท่ีมีสันติภาพ และมีความสุขท่ีเกิดจากปัญญา คือ ลดละความเห็นแก่ตัว มีจิตใจดี และ
เข้าถึงหลักความจริง "แนวคิด 3 ดี เพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชนให้มีความสุข" รวบรวมจาก
ประสบการณ์การท างานของภาคีเครือข่ายทั่วประเทศของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ซึ่ง
ท างานด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน ชุมชน รวมถึงการพัฒนาสื่อที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในแง่มุม
ต่างๆ พบว่า แนวคิด แนวทาง 3 ดี น่าจะได้น ามาเผยแพร่และขยายผลไปใช้ในงานด้านการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 

2.7 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษาผลงานวิจัยได้มีผู้ศึกษาอ้างถึง สุปราณี ไวมงคุณ ศึกษาความคิดเห็นและ
การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเครือข่าย กรณีศึกษาโครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง 
ผลการศึกษาพบว่า เด็กและเยาวชนเครือข่ายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการสภาเด็กและเยาวชน 
เครือข่ายมีบทบาทในการช่วยเหลือกันในด้านต่อต้านยาเสพติด มีบทบาทในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงทะเลาะวิวาท และการฝึกอบรมสร้างเสริมภาวะการเป็นผู้น าเป็นผลดีสามารถ สร้างภาวะ
ผู้น าให้แก่เด็กและเยาวชนเครือข่ายได้ซึ่งแต่ละหลายๆ ด้านที่ได้ศึกษาส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้
แสดงความคิดเห็นเพือ่เป็นประโยชน์ต่อโครงการและสามารถช่วยเหลือสังคมไทยได้มากขึ้น28 

                                           
28 สุปราณี ไวมงคุณ , “ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเครือข่าย 

กรณีศึกษาโครงการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาการ
ปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550).   
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สถาบันวิจัยทางสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ศึกษาเยาวชนในชนบทและ
ให้ข้อเสนอว่า เยาวชนในชนบทซึ่งเป็นเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ จะต้องเติบโตเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ การศึกษาอบรมที่ได้รับในเยาว์วัยจะเป็นเครื่องหล่อหลอมบุคลิกภาพอันจะมีผลต่อสังคมไทย 
และบุคลิกภาพเหล่านี้จะสืบต่อทอดไปยังบุตรหลาน ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นต่อๆไปจึงควรอย่างยิ่งที่จะ
พัฒนาเยาวชนอย่างจริงจัง ไม่แต่แม้ในการศึกษาจากโรงเรียนโดยตรงเท่านั้น การให้การศึกษาโดย
ผ่านสื่อมวลชนต่างๆ ทั้งทางเอกสารสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดส่งคนไปฝึกอบรมอาชีพ การจัด
กิจกรรมทางการศึกษา การสันทนาการ ฯลฯ แม้ว่าจะต้องลงทุนสูงแต่ก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า แม้ว่า
เยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาต่อหลังจากการศึกษาภาคบังคับแล้วจะช่วยให้ครอบครัวประกอบอาชีพได้ 
และเติบโตขึ้นมาอย่างขาดหลักประกันในชีวิต ขาดความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมรอบตัว
เรื่องราวของบ้านเมือง รวมทั้งในด้านหน้าที่และสิทธิของพลเมืองไทย เรียกได้ว่ามีความไม่รู้พ้ืนฐาน 
และบุคคลในวัยที่ธรรมชาติสร้างความกระตือรือร้นเช่นนี้ แต่ขาดความรอบรู้และความยับยั้งคิด
ย่อมจะถูกชักจูงไปเป็นเครื่องมือในทางแงร้ายแรงโดยง่าย  

สิริพันธุ์ อมรพันธุ์บดีกุล ได้ท าการศึกษาเรื่องศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของ
เยาวชน ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรวมตัวของกลุ่มเยาวชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน เกิดจากอิทธิพลของปัจจัยด้านการได้รับสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐ
และองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีอยู่ภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ซึ่งจะให้การสนับสนุนทั้งในด้าน
งบประมาณในการด าเนินกิจกรรม การให้หรือเปิดโอกาสของเวทีกิจกรรมแก่เยาวชน การเสริมสร้าง
การเรียนรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเป็นแบบอย่างการด าเนินกิจกรรมแก่ เยาวชนโดยมี
ปัจจัยด้านเครือข่ายความสัมพันธ์เป็นปัจจัยในการเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนด้วยกัน และในรูปแบบ
ต่างๆ การร่วมกิจกรรม การพบปะพูดคุยในขณะที่ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมและปัจจัยด้านครอบครัว
จะเป็นกลไกส าคัญในการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการด าเนิน กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมจาก
ความสัมพันธ์การสนับสนุนและความร่วมมือ ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนไม่ได้เป็นประเด็นหลัก
ของการรวมตัวของเยาวชน แต่ประเด็นหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ ในการสร้างกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน จาก
การเรียนรู้และกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใน จังหวัดน่าน ส าหรับกระบวนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชนของเยาวชน ได้น ากระบวนการมีส่วนร่วมมาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ประกอบด้วย กระบวนการค้นปัญหาและสาเหตุ กระบวนการวางแผนด าเนินการเพ่ือวางกรอบการ
ท างานของกลุ่ม อันน าไปสู่การลงมือปฏิบัติกิจกรรมตามแผนที่วางไว้และติดตามประเมินผลการ
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ท างานโดยมีรูปแบบการด าเนินงานจากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การร่วมด าเนินกิจกรรมกับองค์กร
ต่างๆ และการเป็นอาสาสมัครเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน29 

ธิดาวดี เหลืองธนะโภค ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ กลุ่ มยุว
เกษตรกรในโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานของกลุ่ม ยุวเกษตรใน
โรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่มีตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 - ม.3 โดยโครงการและกิจกรรมมีการ เปลี่ยนแปลง ให้
เข้ากับฤดูกาล ความต้องการผลผลิตของท้องตลาด สภาพแวดล้อม การส่งเสริมและ นโยบายของ
ภาครัฐ และทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วมสมาชิกยุวเกษตรกรในโรงเรียนมีส่วนร่วมใน การวางแผน
มากที่สุด รองลงมา คือการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการปรึกษา หรือ การมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล และการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ตามล าดับ ตัวแปรที่สามารถอธิบาย
การมีส่วนร่วมของสมาชิกยุวเกษตรกร ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมีเพียง 3 ตัวแปรคือ ระดับ
การศึกษา การได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และ การได้รับผลตอบแทนจาก การท างานรวมกลุ่มซึ่งมี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกยุวเกษตรกรในทางบวก แสดงให้เห็น ว่ายิ่งให้ความส าคัญกับตัว
แปรทั้ง 3 มีมากเท่าใด การมีส่วนร่วมของสมาชิกยุวเกษตรกรก็จะเพ่ิมขึ้น ตาม ส่วนปัจจัยอ่ืนได้แก่ 
เพศ การได้รับเงินสนับสนุนจากทางโรงเรียน การติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มการได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง การได้รับความสนใจจากครูที่ปรึกษา และการเข้าร่วม โครงการฝึกอาชีพ ไม่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกยุวเกษตรกรแต่อย่างใด ปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินงานยุวเกษตรกรใน
โรงเรียน ได้แก่ ขาดแคลนบุคลากรสมาชิกไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร และขาดความสามัคคี 
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการด าเนินงาน อย่างก็ตามจากผล การศึกษามีข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกยุวเกษตรกรส าหรับการมีส่วนร่วมสูงสุดของสมาชิกกลุ่ม ยุวเกษตรกร คือควรมีการจัดแบ่ง
หน้าที่การท างานให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาผู้บริหารโรงเรียน ที่รับผิดชอบงานยุวเกษตรควรมี
การดูแลเอาใจใส่ให้ความรู้ ค าแนะน า และรายละเอียดที่ถูกต้องแก่สมาชิกรวมถึงการได้รับ

                                           
29 สิริพันธุ์ อมรพันธุ์บดีกุล, “ศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของเยาวชน กรณีศึกษา 

กลุ่มเยาวชนฮักแม่จริน อ าเภอจริน จังหวัดน่าน ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาวิชาการ
จัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  2544), 141-
148. 
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ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจะท าให้สมาชิกเกิดแรงจูงใจในการท ากิจกรรม โดยต้องจัดท ากิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง30 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการบริหาร
จัดการสวนสาธารณะ กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล จะเห็น ได้ว่า การพัฒนา
เยาวชนให้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาสังคม ให้ตนเองไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่สามารถพ่ึงตนเองและต้องมี
บทบาทเป็นที่พ่ึงพิงของสังคมได้นั้น เด็กและเยาวชนจะต้องได้รับการพัฒนาทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
การมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องมีการ
ก าหนดการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนไว้ด้วย เพราะการมีส่วนร่วมของเยาวชนจะก่อให้เกิดผลดี 
จึงควรให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมคิด การร่วมวางแผน การร่วมปฏิบัติ การมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ การร่วมติดตามและการประเมินผลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หรือมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของตนเอง โดยผ่านกระบวนการจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
30 ธิดาวดี เหลืองธนะโภค, “ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน

ในจังหวัดเชียงใหม่,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาควิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546), 72-75. 
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2.8 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการทบทวนและศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้น าเสนอข้างต้น
มานั้น ท าให้สามารถน ามาประยุกต์และพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการสวนการสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมือง
สตูล ได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.8 กรอบแนวคิดการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของเครือข่าย

เยาวชน กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล, ผู้ศึกษา, 2561. 

 
 
 
 
 
 

 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการมีส่วนร่วม 

ด้านสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล 
 ความสนใจและความต้องการของกลุ่มเยาวชน 
 ความเข้มแข็งของกลุ่มเยาวชน 
ด้านเทศบาลเมืองสตูล 
 ผู้น า นายกเทศบาลเมืองสตลู 
 ผู้ปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลเมืองสตูล 
ด้านด้านประชาชนบริเวณใกล้เคียงสวนสาธารณะเขาโต๊ะ
พญาวัง 
 การสนับสนุนจากประชาชน 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสวนสาธารณะของ

เครือข่ายเยาวชน 
กรณีศึกษา สภาเด็กและ

เยาวชนเทศบาลเมืองสตูล 

    ผล 
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บทที่ 3 
ข้อมูลพื้นฐานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล 

 

การศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน 
กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ได้มีการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ในการศึกษาโดยล าดับดังนี้ 

 

3.1 ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลเมืองสตูล  

 
 เทศบาลเมืองสตูล มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวพันกับประวัติเมืองไทรบุรีมาโดยตลอด จึง
มีเชื้อสายของเจ้าผู้ครองนครจากเมืองไทรบุรี มาปกครองบ้านเมือง ระหว่างปี พ.ศ. 2382 – 2443 
เป็นเวลาร่วม 60 ปีภายหลังเปลี่ยนเป็นบุคคลธรรมดาสามัญ ได้แก่ พระยาภูมินารถภักดี  พระยาสมันตรัฐ
บุรินทร์  และผู้ที่มีบทบาทในการวางพ้ืนฐานการพัฒนาเมืองสตูลอีกท่านหนึ่ง  คือ พระยารัษฎานุ
ประดิษฐ์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ท าให้เมืองสตูลมีการพัฒนาก้าวหน้ามาตามล าดับ  กระทั่งเข้าสู่ยุค
การเปลี่ยนแปลงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  ในปี พ.ศ. 2475  จึงยกฐานะเป็นจังหวัดโดยชื่อ 
“ สตูล ”  มาจากภาษามาลายู ว่า “ สโตย ”  แปลว่า “ กระท้อน ”  อาจเป็นไปได้ว่าในสมัยก่อนประชาชน
นิยมปลูกกระท้อนกันมาก  และจากประวัติการสร้างเมืองสตูลตั้งแต่ พ.ศ. 2382  จนถึงปัจจุบัน นับได้  
174  ปี   
 เมืองสตูลเคยปกครองอาณาเขตทางทะเลตั้งแต่ปากน้ าเปอร์ลิส จนถึงเกาะพีพีของเมือง
กระบี่ มีสินค้าส าคัญ คือ รังนกนางแอ่น ต้องคุ้มครองเกาะรังนกไว้หลายเกาะ และมีเรือสินค้าแวะที่ท่าเรือ
เมืองสตูลเป็นเรือเดินสินค้าระหว่าง สิงคโปร์ ปีนัง พม่า  เมืองสตูลจึงได้รับการขนานนามว่า “ นครีส
โตยม าบัง สังคารา ” (Negeri Setoi Mambang Segara) แปลว่า “เมืองสตูลเทวดาแห่งสมุทร” หรือ 
“ สตูลเมืองแห่งพระสมุทรเทวา ”  ดังนั้นจังหวัดสตูลจึงมีตราสัญลักษณ์ของจังหวัดเป็นรูป “ ตราพระ
สมุทรเทวา ” มาตราบเท่าทุกวันนี้ 

จุดศูนย์กลางหรือเขตเมืองของจังหวัด ในสมัยก่อนคือ บ้านพิมาน ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง
สตูล  จังหวัดสตูล ได้ถูกยกฐานะขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาเป็น “เทศบาลเมืองสตูล” เมื่อวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2479   มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 1.196 ตารางกิโลเมตร  และต่อมาเมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2513  ได้
มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองสตูล  เพ่ือให้เหมาะสมกับการบริหารกิจการและการ
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บ ารุงท้องถิ่น  โดยโอนท้องที่หมู่ที่ 1, 2 และ 3 ต าบลคลองขุด  และอ าเภอเมืองบางส่วนเข้ามารวมเป็นเขต
เทศบาล รวมเนื้อที่ 6.8 ตารางกิโลเมตร 
 สภาพทั่วไปและลักษณะที่ตั้งของเทศบาลเมืองสตูล มีพ้ืนที่ปกครองทั้งหมด 6.8 ตาราง
กิโลเมตร ตั้งอยู่ในต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย 
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ด้านทิศตะวันตกติดกับชายฝั่งทะเลอันดามัน อยู่ห่าง
จากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ 973  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ 

ทิศเหนือ        ติดต่อกับ เทศบาลต าบลคลองขุด   
ทิศใต ้      ติดต่อกับ เทศบาลต าบลคลองขุด   
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลต าบลคลองขุด    
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลควนขัน 

            จ านวนของประชากรในเขตเทศบาลเมืองสตูลมีดังนี้  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.1 ข้อมูลประชากรเขตเทศบาลเมืองสตูล, งานทะเบียนราษฎร ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  
2560. 

สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีประวัติความ
เป็นมา เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ มีไม่มากนัก หลักฐานที่
แน่นอนไม่ชัดเจน จากข้อมูลปรากฎในหนังสือของกรมศิลปากร สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ม 3, 
เล่ม 5  หลักฐานที่พบเจอ คือพบเครื่องมือ 2 ชิ้น เป็นเครื่องมือสะเก็ดหิน ท าจากหินปูนลักษณะ 
เครื่องมือเป็นรูปครึ่งวงกลม ค่อนข้างบาง ส่วนโค้งมีความคมมาก ใช้งานขุด ยาวประมาณ 7.59 ซม. มี
ความหนา 1.27 ซม. อีกชิ้นหนึ่ง เป็นหินปูนลายเหลี่ยมบาง มีรอยลึกบางส่วน มีความคม ยาว 7.1 ซม. 
หนา 1.27 ซม. มีสถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ริมคลองม าบัง ต าบลพิมาน อ าเภอเมือง จังหวัดสตูล ด้านทิศเหนือ 
ติดถนนคูหาประเวศน์ เส้นทางสู่สถานที่ตั้ง สามารถเดินทางสะดวกที่สุดโดยเดินทางไปตามถนนสาย

            รายการ       พ.ศ. 2560 (คน)
 ประชากรชาย    11,548 
 ประชากรหญิง    12,260 
 รวมประชากรทั้งสิ้น   23,808
 จ านวนครัวเรือน (ครัวเรือน)    4,898
 จ านวนบ้านเรือน (หลังคาเรือน)    9,685 
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เอก ถนนสตูลธานี เลี้ยวขวาข้างโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เข้าถนนคูหาประเวศน์ ประมาณ 600 
เมตร ถึงบริเวณเขาโต๊ะพญาวัง 

ลักษณะทั่วไป จะเป็นแหล่งโบราณคดี ในเขตอ าเภอเมืองสตูล มีสภาพเป็นภูเขาหินปูน
ลูกโดด ทางด้านทิศตะวันออกเป็นเพิงผา และมีถ้ าตื้นๆ อดีตก่อนปี พ.ศ. 2504 พอถึงฤดูฝน น้ าจะ
ท่วมรอบๆ เขาโต๊ะพญาวังต้องใช้เรือสัญจรไปมาอีกฝั่งหนึ่ง ด้านตะวันออกของเขาโต๊ะพญาวังมี
ชาวบ้านหาหินย่อยไปท าการก่อสร้าง จนด้านหน้าของภูเขาลูกนี้หายไปบางส่วน ต่อมาทางเทศบาล
เมืองสตูลได้เข้าไปพัฒนา จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีถนนรอบภูเขาลูกนี้ ด้านหน้าจะมีถ้ าลอดเข้าไปใน
ภูเขา มีหินงอกหินย้อย อดีตมีพระธุดงค์เข้าไปวิปัสสนา บนภูเขาโต๊ะพญาวังมีพันธุ์ไม้นานาชนิดอุดม
สมบูรณ์ เป็นที่อาศัยของนกหลายประเภท โดยเพราะลิงจ านวนมากอาศัยอยู่ ช่วงเช้าจะออกมาหากิน
อาหารตามร้านค้า ถนนสายหน้าภู เขา ช่วงเย็นๆจะกลับขึ้นไปบนภูเขาด้านหลังภูเขาเป็น
สวนสาธารณะ ประชาชนให้ความสนใจเข้าชม และพักผ่อน สภาพร่มเย็น สวยงาม มีน้ าตกจ าลอง     
มีเข่ือนส าหรับมาพักผ่อน 
 

3.2 ข้อมูลทั่วไปของการเกิดเครือข่ายเยาวชนสู่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล 

การที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาสังคม ให้ตนเองไปสู่วัยผู้ใหญ่ที่
พ่ึงตนเองและต้องมีบทบาทเป็นที่พ่ึงพิงของสังคมได้นั้น เยาวชนจะต้องได้รับการพัฒนาทุกด้าน 
โดยเฉพาะด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชน โดยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องมี
การก าหนดการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนไว้ด้วย เพราะการมีส่วนร่วมของเยาวชนจะก่อให้เกิด
ผลดี ท้องถิ่นจึงควรให้เยาวชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ การมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ ร่วมติดตามและประเมินผลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของตนเอง โดยผ่านกระบวนการจัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเอง  

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2557 โดยมีที่มาจากการศึกษา
งานวิจัย เรื่องการมีส่วนรวมของเยาวชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลเมืองสตูล กรณีศึกษา : 
เยาวชนต าบลพิมาน อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ของนายโกวิท บุญรัตน์ ใช้เวลาในการท าวิจัย 4 เดือน 
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2556 ถึงเดือนกันยายน 2556 สรุป ผลการศึกษาพบว่า เทศบาลเมืองสตูล
ควรมีกิจกรรทุกๆ ด้าน อาทิ เช่น กิจกรรมด้านการศึกษา กิจกรรมด้านจิตสาธารณะ กิจกรรมด้าน
นันทนาการและกีฬา กิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรม แต่ควรที่จัดกิจกรรมโดยค านึกถึงวัยของ
เยาวชนด้วย รวมทั้งเทศบาลเมืองสตูลควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในเขต
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ให้มากกว่านี้ และควรที่จะมีการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน และมีงบประมาณเข้ามาสนับสนุน
ในด้านนี้มากขึ้น และควรมีการฟ้ืนฟูสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลกลับมาอีกครั้ง เพ่ือเป็น
องค์กรของเด็กและเยาวชนโดยตรง เพ่ือให้ผู้แทนเด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาเด็กและเยาวชนในต าบลพิมาน อีกทั้งยังช่วยให้เด็กและเยาวชนพัฒนาการท างานของเยาวชน 
รวบรวมปัญหาต่างๆ และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แก่สังคม เทศบาลเมืองสตูลควรมีลานกิจกรรมให้กับ
เยาวชน เพ่ือให้เยาวชนจะได้แสดงออกซ่ึงความสามารถที่ตนเองมี 

จากการศึกษาการเกิดเครือข่ายเยาวชนไปสู่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล โดย
ผ่านการสัมภาษณ์ประธานและสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลในรุ่นปัจจุบันพบว่า 
การเกิดเครือข่ายเยาวชนเกิดจากกลุ่มเยาวชนที่มีแกนน าคือนายโกวิทย์ บุญรัตน์ได้รวมตัวกับเพ่ือนๆ 
ที่มีความต้องการและมีความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ต้องการเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของเยาวชน ซึ่งกลุ่มเยาวชนนี้มีลักษณะจ าเพาะใกล้เคียงกัน เช่น ช่วงอายุ ที่อยู่อาศัย 
และสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีการรวมกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จึงท าให้เกิดการน าไปสู่การจัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชนโดยการยื่นหนังสือถึงท่านนายกเทศบาลเมืองสตูลเพ่ือขออนุมัติจัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ซึ่งทางท่านนายกเทศบาลเมืองสตูลได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา
เด็กและเยาวชนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน ทางเทศบาลเมืองสตูลหรือนายก
เทศบาลเมืองสตูลจึงได้มีการอนุมัติจัดตั้งสภาเด็กและเยาชนเทศบาลเมืองสตูล เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2557 
เป็นต้นมา เพ่ือผลักดันและสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนก าลังคนเข้า
มาช่วยจัดกิจกรรมให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน สนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการท ากิจกรรม
นันทนาการกีฬาและอ่ืนๆ ให้แก่กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังไปพร้อมกันด้วย 

ทั้งนี้เทศบาลเมืองสตูลควรมีพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนเยาวชน
และผู้บริหารของเทศบาลเมืองสตูล โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องต่างๆ ที่เกี่ ยวกับกิจกรรม
เยาวชน ปัญหาของเยาวชน เพ่ือน ามาปรับปรุงและแก้ไข และการเข้าร่วมประชุมต่างๆของเทศบาล
เมืองสตูล เช่น การประชุมสภาเทศบาลเมืองสตูล เพ่ือให้เยาวชนได้รับการพัฒนาของพ้ืนที่ และพบว่า
การเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมของเทศบาลยังมีน้อย การจัดกิจกรรมต่ างๆของเทศบาล
เมืองสตูล ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่ตรงกับวัยของเยาวชน และกิจกรรมจะเป็นในส่วน
ของวัยเด็ก วันผู้ใหญ่ และวัยชรา โดยที่กิจกรรมของวัยเยาวชนค่อยข้างน้อย  อีกทั้งชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองสตูล ยังไม่ให้ความส าคัญกับเยาวชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้เยาวชนขาดการร่วมมือกับชุมชน 
นอกจากนี้การวมกลุ่มของเยาวชนในพ้ืนที่ยังมีน้อย ท าให้ไม่สามารถที่จะรวมตัวท ากิจกรรม  เทศบาล
เมืองสตูลควรมีส านักงานให้กับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล เพ่ือเป็นที่รวมตัวของ
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คณะท างานและเยาวชนในพ้ืนที่ เพ่ือประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ จากผลการศึกษา
ของนายโกวิทย์ บุญรัตน์ ท าให้นายกเทศบาลเมืองสตูล เห็นถึงปัญหาในด้านเด็กและเยาวชน และท่าน
เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนมากขึ้น เชื่อมโยงกับการด าเนินงานในนโยบายด้าน
เด็กและเยาวชนของเทศบาลเมืองสตูล จึงท าให้สภาเด็กเทศบาลเมืองสตูลเกิดขึ้นในปีถัดมา โดยนาย
โกวิทย์เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน เป็นตัวแทนของเด็กและเยาวชนในการเสนอแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ให้แก่นายก และผู้บริหารทางเทศบาลเมืองสตูลได้รับทราบ ทั้งนี้ทางนายกเทศบาลเมือง
สตูลสนับสนุนการจัดตั้งโครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล โดยมีภารกิจ 3 ข้อ คือ       
1) การส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการ และกิจกรรมเกี่ยวกับ การศึกษา 
กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน 2) การจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม 3) การเสนอแนะและให้ความเห็น
ต่อเทศบาลเมืองสตูลเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

 

3.3 กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
เมืองสตูล 

การพัฒนาเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเป็นสิ่งส าคัญและผู้ใหญ่ คนในครอบครัว รวมถึง
ภาครัฐไม่ควรมองข้าม เด็กและเยาวชนคือพลังเล็กๆ แต่เมื่อมีการรวมตัวกันของจ านวนเด็กและ
เยาวชนเพ่ิมมากขึ้นก็จะท าให้เกิดเป็นพลังที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ ในความเป็นจริง
เด็กและเยาวชนมีความต้องการเป็นที่ถูกยอมรับจากพ่อแม่ ผู้ใหญ่ และคนในสังคม ต้องการความ
ปลอดภัยและมีความสุข นอกเหนือจากที่ได้รับสิ่งเหล่านี้จากคนในครอบครัวแล้วพวกเขาก็ต้องการ
ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากภาครัฐในพื้นที่ ต้องการรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
กัน มีความต้องการในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพ่ือสนับสนุนความสัมพันธ์และการพูดจาสื่อภาษาที่
ดีต่อกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความสมานฉันท์ที่ดีต่อกัน ที่ส าคัญเด็กและเยาวชนเหล่านี้เป็นวัยที่มีความ
ต้องการให้ผู้ใหญ่ท างานร่วมกับพวกเขาได้ โดยมีหน่วยงานต่างๆ คอยสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น ด้าน
งบประมาณ การจัดการความรู้ การให้ค าปรึกษา และต้องการผู้ที่เข้าใจเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง 
และในความเป็นจริงนั้นเด็กและเยาวชนของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนหรือกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองสตูลต้องการมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมตลอดทุกกระบวนการในการจัดกิจกรรม กิจกรรม
ส่วนใหญ่เกิดจากเด็กและเยาวชนมีการคิดโดยเด็กและเยาวชนเอง เป็นกิจกรรมที่เกิดจากความ
ต้องการของตัวเยาวชนเอง ที่ต้องการจะท าอะไรเพ่ือสังคมหรือพัฒนาศักยภาพของตนเอง เด็กและ
เยาวชนในปัจจุบันต้องการมีอิสระทางด้านความคิด ต้องการมีอิสระทางด้านการตัดสินใจ และ
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เทศบาลเมืองสตูลไม่ควรมีกฏระเบียบมากมาย เป็นการท างานโดยเด็กน าผู้ใหญ่หนุน ควรให้เด็กและ
เยาวชนมีการระดมความคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการท างานรูปแบบการบูรณาการ ที่มี
เยาวชนเป็นศูนย์กลางเพ่ือให้กิจกรรมต่างๆบรรลุตรงตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแท้จริง เพ่ือการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งขับเคลื่อนหรือแก้ไขปัญหาสังคม รวมทั้งการสร้างและส่งเสริมความ
เป็นอยู่ที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน รวมทั้งพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปด้วย แต่การท ากิจกรรม
ต่างๆ จะด าเนินไปได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาลเมืองสตูล 
เป็นกุญแจส าคัญของการขับเคลื่อนและพัฒนา โดยก าหนดเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
แผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสตูลให้ชัดเจน โดยต้องการให้เทศบาลเมืองสตูลพร้อมเข้ามาสนับสนุน
งบประมาณ อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือ สถานที่ และทรัพยากรที่จ าเป็นจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร
ต่อเด็กและเยาวชน และควรจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องและมี
คุณภาพ เพ่ือเป็นภาพลักษณ์และต้นแบบที่งดงามอย่างสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก เยาวชน และสังคม จาก
ที่กล่าวมาข้างต้นท าให้น าไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ
เขาโต๊ะพญาวัง เทศบาลเมืองสตูล โดยได้ด าเนินการเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

การรวมตัวเป็นเครือข่ายเยาวชนจนน าไปสู่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล โดย
เกิดขึ้นจาก นายโกวิทย์ บุญรัตน์ เป็นแกนน าได้รวมตัวอย่างไม่เป็นทางการกับเพ่ือนๆ โดยมีการ
ชักชวนเพ่ือนๆมานั่งคุยสิ่งที่สนใจและอยากที่จะท าร่วมกันจาก 4-5 คน ที่มีจิตส านึกต่อสาธารณะ มี
การชักชวนกันไปท าในสิ่งที่ดีมีประโยชน์กับสังคมมากกว่าที่จะเที่ยวเล่นไปวันๆ จนท าให้กลุ่มนี้เกิด
เป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้น พวกเขามีหัวใจของการเป็นจิตอาสา ชอบช่วยเหลือส่วนรวม มีความสนใจและ
ต้องการพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมเพ่ือแสดงศักยภาพของตนเอง มีความต้องการท างานโดยมีอิสระทาง
ความคิด มีอิสระในการตัดสินใจ โดยกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากเยาวชนคิดโดยเยาวชน มี
หน่วยงานเป็นผู้ใหญ่ที่เข้ามาคอยสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่นด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์เครื่องไม้
เครื่องมือต่างๆ และคอยให้ค าปรึกษา โดยไม่มีกฏเกณฑ์กฏระเบียบมากมาย เป็นการท างานโดยมีเด็ก
น าผู้ใหญ่หนุน ควรให้เด็กและเยาวชนได้มีการระดมความคิด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันให้การ
ท างานมีลักษณะรูปแบบการบูรณาการ ที่มีเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางและยึดประโยชน์ของทุก
ฝ่าย เพ่ือให้งานและกิจกรรมต่างๆบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริงประโยชน์ในทางตรงที่เด็กและ
เยาวชนได้ก็คือพวกเขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้เป็นที่ชื่นชม ยกย่องและเป็นทีย่อมรับของพ่อ
แม่ กลุ่มเพ่ือนและคนในสังคม มีคนรู้จักได้เพ่ือน มีกัลยาณมิตรและมีเครือข่ายมากขึ้น ทั้งในระดับ
ต าบล อ าเภอและจังหวัด ท าให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่าต่อคนเองและสังคมมากขึ้น เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใหญ่ได้เห็นว่าเด็กอย่างเราก็มีศักยภาพมากพอที่จะท ากิจกรรมหรือด าเนินการ
โครงการสักอย่างเกิดความส าเร็จและควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม พร้อมทั้งเป็น
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แบบอย่างที่ดีของชุมชนและสังคมอีกด้วย การรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนนี้เกิดจากเด็กและ
เยาวชนที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือสนใจและมีความต้องการเดียวกันที่กล่าวไปข้างต้น เด็กและเยาวชน
กลุ่มนี้เป็นเพ่ือนบ้านใกล้เคียงที่เกิดมารุ่นราวคราวเดียวกัน อายุใกล้เคียงกัน สถานศึกษาที่เดียวกัน
และใกล้เคียงกัน จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานโดยการสัมภาษณ์ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่พ้ืนฐานด้าน
จิตใจที่ดี ชอบและสนใจในสิ่งที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งมีเป้าหมายเดียวกันที่อยากจะท ากิจกรรมเพ่ือ
สังคม มีหัวใจของการเป็นจิตอาสา ต้องการมีมิตรภาพและเพ่ือนๆจากที่อ่ืนเพ่ิมขึ้นอีกด้วย จนน าไปสู่
การหาแนวร่วมในการสร้างเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลให้ เกิดเป็นรูปธรรม โดย
จัดท าหนังสือ ข้อเสนอแนะที่ไม่เป็นทางการเพ่ือแสดงความต้องการและความสนใจที่อยากให้ท้องถิ่น
รับทราบและเข้ามาสนับสนุน โดยกลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน มีความต้องการขอพ้ืนที่หรือเวทีเพ่ือ
ท ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อชุมชนสังคมเช่นเดียวกัน 

กลุ่มเครือข่ายเด็กเยาวชนได้ร้องขอกับทางเทศบาลเมืองสตูล ซึ่งเทศบาลเมืองสตูลเป็น
เจ้าของพ้ืนที่สาธารณะหรือสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง และประจวบเหมาะกับแนวทางในการ
พัฒนานโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนายกเทศบาลเมือง
สตูล นายประสิทธิ์ แบ้สกุล ที่ต้องการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล 
หนึ่งในนั้นคือสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจให้กับพ่ีน้องประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดสตูลอีกด้วย โดยจากการที่กลุ่มเครือข่ายเยาวชนได้มี
การเสนอแผนงานความต้องการกับนายกเทศบาลเมืองสตูล เมื่อนายกรับทราบและรับฟังรวมทั้ง
คิดเห็นว่าสิ่งที่เครือข่ายเยาวชนเสนอมาเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลเมืองสตูลในด้านการพัฒนานโยบาย
เด็กและเยาวชนที่ในอดีตได้มีการพัฒนาที่น้อยและมองข้ามด้านนี้ไป การพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็น
ปัญหาที่นายกต้องการแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นจากในอดีตการพัฒนาด้านนี้มีเด็กและเยาวชนให้
ความส าคัญน้อยมากอาจจะเพราะผู้ใหญ่คิดแผนทุกอย่างโดยไม่รับฟังความต้องการของเด็กและ
เยาวชนว่าจริงๆ แล้วพวกเขาต้องการสิ่งไหน แต่เมื่อนายกเปิดใจรับฟังเสียงของเด็กและเยาวชนมาก
ขึ้นพร้อมทั้งมีแนวคิดที่จะแก้ไขและพัฒนาด้านเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น  รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่
สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังที่มีความรกร้างว่างเปล่าไม่ถูกใช้งานให้กลับมามีประโยชน์ไปพร้อมกับ
การพัฒนาเด็กและเยาวชนของเทศบาลเมืองสตูลได้อีกด้วย ท าให้น าไปสู่ขั้นตอนที่นายกได้จัดตั้งสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยนายโกวิทย์ บุญรัตน์ ได้ถูกรับเลือกให้เป็น
ประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลต่อมาและเปิดโอกาสให้กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองสตูลเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินกิจกรรมด้านนโยบายเด็กและเยาวชนรวมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสตูลอีกด้วย ท าให้กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
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นโยบายเด็กและเยาวชนควบคู่กับการบริหารจัดการควบคู่กับการพัฒนาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
ให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงามและน่าท่องเที่ยวของประชาชนทุกคนในและนอกเทศบาลเมืองสตูล 

จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของผู้วิจัยพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ สวนสาธารณะเขาโต้ะพญาวัง เทศบาลเมืองสตูล เกิดขึ้นโดยมีตัวแปรหลัก 3 ตัว ส าคัญ คือ  
1) สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ต้องการพ้ืนที่ส าหรับใช้ในการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 2) เทศบาลเมืองสตูล หรือนายกเทศบาลเมือง
สตูลที่รับฟังความต้องการของเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณและก าลังคนให้
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเปลี่ยนแปลงสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังจัดเป็นพ้ืนที่ลานกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน 3) ประชาชนหรือชาวบ้านบริเวณสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง โดยสามปัจจัยส าคัญนี้จะ
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ิมเติมในบทถัดไป โดยทั้งสามปัจัยที่กล่าวมาข้างต้นได้เข้ามาร่วมท ากิจกรรม
นอกเหนือจากกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน ใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะเขาโต้ะพญาวังเป็นที่พักผ่อน 
ออกก าลังกาย ใช้ผ่อนคลายจากการท างานสูดอากาศธรรมชาติที่มีต้นไม้นานาชนิด พร้อมทั้งรักษา
สวนสาธารณะโดยการช่วยกันรักษาความสะอาด และสวนนี้มีลิงจ านวนมากที่ท าให้ทุกคนสามารถน า
อาหารมาให้ลิงได้อีกด้วย และสิ่งส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ
เขาโต๊ะพญาวัง เกิดขึ้นจากสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ร่วมกับเทศบาลเมืองสตูล จัด
โครงการลานเพลินยิ้ม โดยลานเพลินยิ้มในปี 2560 จนถึงปัจจุบัน ลานเพลินยิ้มเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของ
สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง เป็นเวทีร้องเล่นเต้นร า ณ สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง โดยมีกิจกรรม
ต่างๆมากมาย เช่น วงดนตรีริมเขา กิจกรรมลานชอล์กแต้มสี กิจกรรมการเเสดงละคร กิจกรรมร้อง
เพลง และกิจกรรมเสน่ห์หาพาเพลิน (ระบายสี และระบายสีปูนพาสเตอร์ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์ในแก่เด็กและเยาวชนในการแสดงออก การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในการพัฒนาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง เพ่ือให้เป็นสถานที่ที่พักผ่อนของประชาชน
จังหวัดสตูล และเป็นการรณรงค์ให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัย ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ภายใต้การส่งเสริมและ
สนับสนุนโดย เทศบาลเมืองสตูลและศูนย์การเรียนรู้ TK Park เทศบาลเมืองสตูล โดยก าหนดจัดในทุก
วันอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือน และเมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2561 ณ อิงธารรีสอร์ท อ าเภอมะนัง       
จ.สตูล กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสตูล ร่วมกับสภาเด็กเเละเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล        
จัดโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพสภาเด็กเเละเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ประจ าปี 2561 ( โดย
มีการเข้าค่าย 2 วัน 1 คืน) เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
สร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สังคม ชุมชน ท้องถิ่น สร้างการเป็นผู้น า 
ตลอดถึงการคิดวางแผน ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาขององค์กรและสังคม การมีส่วนร่วมในทาง
การเมืองได้เป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 43 คน พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสตูล 
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บทที่ 4  
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการมีส่วนร่วม 

 
การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน กรณีศึกษา 

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล” ผู้ศึกษาจะใช้หลักการศึกษาวิธีวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา 

โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างในการขอความคิดเห็นเพ่ิมเพ่ือหาค าตอบ และ

การสังเกตการณ์ในพ้ืนที่ ตลอดจนการวิเคราะห์จากเอกสารที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้

บันทึกรวบรวมไว้ในบทที่2 โดยแบ่งการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการมีส่วนร่วมออกเป็น 

3 ส่วน ซึ่งผลการศึกษาในแต่ละส่วนจะน าเสนอโดยล าดับดังนี้ คือ  

ส่วนที่ 1 ด้านสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล 

ส่วนที่ 2 ด้านเทศบาลเมืองสตูล 

ส่วนที่ 3 ด้านประชาชนบริเวณใกล้เคียงสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง 

 

4.1 ด้านสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล 

จากการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลใน
การบริหารจัดการสวนสาธารณะ กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลโดยผ่านการ
สัมภาษณ์ประธานและสมาชิกของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล กระบวนการการมีส่วนร่วม
ของสภาเด็กและเยาวชนในการบริหารจัดการสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังนั้น คือการที่เด็กและ
เยาวชนอยากมีส่วนร่วม พวกเขาได้เข้าร่วมท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เด็กและเยาวชนได้มีการร่วมคิด 
ร่วมปฎิบัติ ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามและประเมินผลเพ่ือแสดงศักยภาพของตนเอง เด็กและเยาวชนได้
มีเพ่ือนจากหลายแห่ง ท าให้เกิดเป็นมิตรภาพในหมู่คณะที่ดีอีกด้วย ทั้งนี้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เกิดข้ึนได้โดยมีการสนับสนุนจากทางเทศบาลเมืองสตูลหรือท่านนายยกเทศบาลเมืองสตูลที่เปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนใช้พ้ืนที่ของสวนสาธารณะให้เกิดประโยชน์มากมาย รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สังคม ชุมชน ท้องถิ่น 
สร้างการเป็นผู้น า ตลอดถึงการคิดวางแผน ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาขององค์กรและสังคม รวมทั้ง
การเปิด โอการให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมืองได้มากขึ้น โดยกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองสตูลส่วนใหญ่จะมีความตระหนักถึงเรื่องของจิตอาสา นอกจากตนเองจะใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ แล้วยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
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สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังให้เป็นที่น่าพักผ่อนหย่อนใจ และชวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
ให้แก่ประชาชนในทุกๆ วัยได้อีกด้วย ดังค าสัมภาษณ์ ที่ว่า “เหตุผลที่เข้าร่วมสภาเด็ก เพราะ อยากมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรม เเละใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เยาวชนเทศบาลเมืองสตูล คือ เด็กเยาวชนที่
ภูมิล าเนา หรือ อาศัยอยู่ ในเขตเทศบาลเมืองสตูล ที่มีความสนใจที่จะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
เเละพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เกิดการร่วมตัวจากเยาวชนที่อยากมีเวที ในการเเสดง
ศักยภาพของตัวเอง เเละใช้เวลาว่างของตัวเองให้เกิดประโยชน์ เพ่ือพัฒนาความสามารถตัวเอง” กลุ่ม
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลมีความเข้มแข็งของกลุ่ม มีก าลังคนพร้อมร่วมท ากิจกรรมต่างๆ 
ในแต่ละครั้งที่จัดกิจกรรมจะมีจ านวนสมาชิกของเด็กและเยาวชนมาเข้าร่วมท ากิจกรรมอยู่ที่จ านวน 
50 ถึง 100 คน โดยเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จะมีความสนใจร่วมกันในการท ากิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ เช่น กิจกรรมการแสดงบนเวที กิจกรรมวาดภาพระบายสีกิจกรรมวงดนตรีริมเขากิจกรรมลาน
ชอล์กแต้มสี และกิจกรรมเสน่ห์หาพาเพลิน (ระบายสี และระบายสีปูนพาสเตอร์) กิจกรรมที่กล่าวมา
ล้วนเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และสังคม ท าให้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะ
หรือสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง ทั้งนี้ เด็กและเยาวชยมีความต้องการในการร่วมท ากิจกรรมต่างๆ 
พร้อมเพียงและสมัครใจที่จะท ากิจกรรม ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดด้วยกัน สภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลตระหนักถึงการเป็นจิตอาสาในการร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน
หรือสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังและแสดงศักยภาพที่ตนเองมีในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่าง
สร้างสรรคและเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังค าสัมภาษณ์ที่ว่า 

“สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ ทุกคนมีคุณลักษณะ
ของการไม่เห็นแก้ตัวและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ทุ่มเทแรงกายแรงใจ มีการเสีสระเวลาวันหยุดเพ่ือ
มาจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ทุกคนมีหัวใจของการเป็นจิตอาสา อยากพัฒนาเครือข่ายเยาวชนให้มีความ
เข้มแข็ง ต้องการแสดงศักยภาพ และต้องการเป็นที่ยอมรับของเพ่ือน พ่อแม่ และคนในสังคม ต้องการ
ความภาคภูมิใจในการได้คิดแผนงานและกิจกรรมต่างๆเอง ต้องการคิดกิจกรมมที่น่าสนใจ มีความสุข 
สนุกสนานเมื่อได้ท ากิจกรรม ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองจนงานส าเร็จ ต้องการท างานร่วมกับเพื่อน” 

จากการศึกษาปัจจัยด้านสภาเด็กและเยาวชนท าให้เห็นว่า กลุ่มสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองสตูลได้รวมตัวกันโดยสมัครใจที่จะท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้าง
เครือข่ายทั้ง 3 ข้อ ดังนี้  คือ 1) ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือข่ายต้องเป็นไปโดยสมัครใจ           
2) กิจกรรมที่ท าในเครือข่ายต้องมีลักษณะเท่าเทียมหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  3) การเป็นสมาชิก
เครือข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเป็นตัวของตัวเองของคนหรือองค์กรนั้นๆ 
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เครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลยังมีองค์ประกอบส าคัญของ
เครือข่าย (แท้) หลายข้อ เช่น การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision)  มีการเสริมสร้างซึ่งกันและ
กัน (Complementary Relationship) มีการเกื้อหนุนพ่ึงพากัน (Interdependent) การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย (Stakeholders Participation) มีความสนใจหรือมีผลประโยชน์
ร่วมกัน (Mutual Interests/Benefits) เป็นต้น การที่กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนมีเป้าหมายร่วมกันคือ
การพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังให้มีสภาพที่ดีข้ึนนั้น เป็นการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน หรือการ
ปฏิบัติกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนก็ได้ดึงจุดแข็งของแต่ละคนมาใช้แสดงศักยภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงงาน หรือ
อุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการเก้ือหนุนพ่ึงพากัน  

จากการเก็บข้อมูลในทุกครั้งท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงลักษณะการด าเนินงานและ
กระบวนการที่ส าคัญในการจัดกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลและกล่าว
ได้ว่าการด าเนินกิจกรรมทุกข้ันตอนได้ใช้ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอนดังนี้  

การร่วมคิด คือ สมาชิกในกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลได้มีการประชุม
ปรึกษาหารือในการคิดการวางโครงการหรือกิจกรรม ผ่านการเขียนโครงร่างโครงการแบบไม่เป็น
ทางการ วางแผนการจัดกิจกรรมโดยมีการก าหนดหัวข้อที่ใช้ในการวางแผน คือ 1) ท าท าไม 2) ท า
อะไร 3) ใครท า 4) ท าเวลาใด 5) ท าที่ไหน 6) ท าอย่างไร 7) ใช้งบประมาณเท่าไหร โดยการเสนอ
ความคิดเห็นของแต่ละคนแล้วน าเสนอออกมาในที่ประชุม ซึ่งบรรกาศเต็มไปด้วยมิตรภาพ เป็นกันเอง 
มีความเมตตากรุณาต่อกัน ทุกครั้งที่มีการวางแผนการท างานสมาชิกกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนทุกคน
ของกลุ่มจะมีความกระตือรือร้น ไม่ถือว่าเป็นภาระ แต่อาจจะมีการรอคอยกันในการประชุมวางแผน 
ก็ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะเวลาที่ทุกคนว่างอาจจะไม่พร้อมกัน 

การร่วมตัดสินใจ คือ สมาชิกในกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลได้มีการ
ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการคิดกิจกรรมต่างๆ จนน าไปสู่การร่วมในการตัดสินใจเลือกกิจกรรม
หรือแนวทางไหนกิจกรรมไหนที่ดีและเหมาสมที่สุด ทั้งสองขั้นตอนแรกการร่วมคิดและการร่วม
ตัดสินใจ แกนน าของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลได้กล่าวไว้ว่า  

“ในทุกครั้งที่มีการประชุมเพ่ือการวางแผนการด าเนินงานทุกครั้ง เราจะเน้นเสมอว่า ทุก
คนจะต้องสื่อสารกันด้วยกรุณา และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างเปิดใจ เพ่ือให้บรรยากาสเต็มไป
ด้วยความรักความอบอุ่นและเป็นกันเอง การที่จะได้มาของการท างานที่ดีนั้นจะต้องเริ่มจากส่วนนี้เป็น
ส่วนแรกผมเชื่ออย่างงนั้น และการประชุมทุกครั้งจะมีเลขาคอยจดบันทึก อาจจะเปลี่ยนไปบ้างเพ่ือให้
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ทุกคนได้ท างานทุกหน้าที่เป็น เมื่อเวลาผ่านไปหากพวกเราคิดอะไรไม่ออกก็จะน าบันทึกเหล่านี้กลับมา
ทบทวนดูเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุด” 

การร่วมปฏิบัติตามโครงการ คือ สมาชิกในกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล
เข้าร่วมในการด าเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้ร่วมกันคิดและร่วมกันตัดสินใจที่ได้วางไว้ จะมีการ
จัดแบ่งสมาชิกที่จะต้องรับผิดชอบในแต่ละโครงการ เพ่ือด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามขั้นตอนและ
ราบรื่น เพราะในที่สุดเมื่อกิจกรรมทุกกิจกรรมได้เสร็จสิ้นลง จะต้องมีการประชุมพุดคุยของกลุ่ม
สมาชิก เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรมร่วมกัน ดังบทสัมภาษณ์ที่กล่าวว่า 

“กิจกรรมต่างๆ ของโครงการก็จะประกอบไปด้วยหลายส่วน โดยหลักๆจะเป็นกิจกรรม
พ้ืนที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญางวัง ก็จะมีการเชิญชวนน้องๆเยาวชน เปิดรับสมัครให้ไปท ากิจกรรม
เพ่ือสังคมโดยกลุ่มเยาวชนจะเป็นกลุ่มมีจิตอาสาอิสระจากหลายพ้ืนที่ของเทศบาลเมืองสตูลน่ะค่ะ 
ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชนที่มีความต้องการและสนใจท างานอาสาสมัคร และสิ่งที่เราให้
ความส าคัญคือการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ไม่ว่าจะทางเว็บไวต์ โปสเตอร์ และสื่อวิทยุเสียงตามสาย
ของเทศบาลเมืองสตูล เอาทุกสื่อทุกช่องทางที่สามารถจะท าได้ ไม่อยากให้เด็กและเยาวชนที่อยากจะ
มาร่วมกิจกรรมพลาดโอกาส การที่เราและเทศบาลเมืองสตูลได้ประชาสัมพันธ์เยอะๆเนี่ย มันจะท าให้
ได้ผลตอบกลับมาที่คุ้มค่า คือการได้ท างานตอบวัถุประสงค์ของเรา” 

การร่วมติดตามและประเมินผลโครงการ คือ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการและกิจกรรมสมาชิก
ในกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลได้มีส่วนร่วมในการประเมินประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการและการท ากิจกรรม ขั้นตอนนี้อาจจะพบว่าประสบความส าเร็จหรืออาจจะพบว่ามี
ข้อบกพร่อง จึงต้องมีการตรวจสอบในรายละเอียดของกิจกรรม เพ่ือน าไปแก้ไขในครั้งต่อหน้าเป็นการ
พัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกครั้งที่มีโครงการและกิจกรรม ดังค าสัมภาษณ์
ของแกนน ากลุ่มสภาเด้กและเยาวชนเทศบาลลเมืองสตูล กล่าวว่า 

“พอโครงการและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละครั้งจบลง สมาชิกทุกคนก็มานั่งคุยกัน ถอด
บทเรียนว่าเราได้อะไรจากการท ากิจกรรมในครั้งนี้บ้าง มาเรียนรู้สิ่งที่ ได้ร่วมกัน รวมทั้งมองหา
จุดบกพร่องของการท างานที่ผ่านมามีตรงไหนบ้าง เพ่ือให้โครงการและกิจกรรมในครั้งหน้าได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขได้ตรงจุดหรือดูตรงจุดนั้นให้มากขึ้น ถือว่าช่วงเวลานี้เป็นประโยชน์มาก และท าให้เห็น
ว่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมก็ต่างรอคอย เพราะจะได้พัฒนาศักยภาพตนเองไปในตัว” 

โดยการปรับปรุงแก้ไขนี้จะเป็นผลสืบเนื่องไปยังการด าเนินโครงการและกิจกรรมในครั้ง
ถัดไปอีกด้วย เป็นการต่อยอดเพ่ือการพัฒนาระบบการด าเนินกิจกรรมให้มีความเป็นระบบที่มีคุณภาพ
เพ่ิมมากข้ึน 
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4.2 ด้านเทศบาลเมืองสตูล 

จากการศึกษาพบว่า ท่านนายกเทศบาลเมืองสตูล หรือผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูลเป็น 
ปัจจัยส าคัญของการเกิดความส าเร็จในการบริหารจัดการสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง จากที่เคยเป็น
พ้ืนที่รกล้างกลับกลายเป็นพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง ท าให้สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังมีความสวยงามและ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดสตูล เนื่องจากนายกเทศบาลเมืองสตูล ท่านประสิทธิ์ แบ้สกุล
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้าน
การเมืองการบริหาร พัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ พร้อมทั้งเสริมสร้างภูมิทัศน์ของเมือง
สตูล และหนึ่งในนั้นคือสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังให้เป็นแห่งท่องเที่ยว และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของเมืองสตูล ดังค าสัมภาษณ์ ที่ว่า 

“หลักการส าคัญคือ การเสริมสร้างเศรษฐกิจยั่งยืน สู่ความสุขอย่างยั่งยืน หากประชาชน
ในเมืองของเราดี ทุกอย่างในเมืองเราก็จะดีเช่นเดียวกัน และสิ่งที่สามารถพัฒนาและส่งเสริมได้ง่าย
ที่สุดคือเด็กและเยาวชนของเทศบาลเมืองสตูล เด็กและเยาวชนเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนา เรา
ควรให้ความส าคัญและไม่ควรมองข้าม กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเป็นพลังขับเคลื่อนที่ส าคัญในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ในภาพกว้างต้องการเน้นการพัฒนาพ้ืนที่เมืองสตูลทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว เพื่อสร้างเศรฐกิจที่ยั่งยืนสู่ชุมชน ต้องการให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็พร้อมจะ
สร้างเมืองให้น่าอยู่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว และพร้อมยืนหยัดบนเวทีประชาคมอาเซียนอย่างเต็ม
ภาคภูมิ” 

สิ่งส าคัญไปกว่านั้นของการพัฒนาที่ขาดไม่ได้คือเด็กและเยาวชนของสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองสตูลได้เข้ามามีส่วนร่วมส าคัญในกระบวนการการบริหารจัดการสวนสาธารณะ
เขาโต๊ะพญาวัง เพราะเด็กและเยาวชนนั้นมีความรู้ ความสามารถ กล้าคิด กล้าท า กล้าน าเสนอ และ
มีศักภาพในด้านต่างๆ อีกมากมาย เเต่พวกเขาไม่มีเวทีในการแสดงศักยภาพ จึงท าให้น าไปสู่ปัจจัยให้
เกิดการก าหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะที่เป็น
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีความส าคัญกับเมืองสตูล ทางเทศบาลเมืองสตูลจึงร่วมสนับสนุน พร้อมทั้ง
สั่งการและอนุมัติงบประมาณต่างๆ ในการเข้าไปพัฒนาสวนสาธารณะให้เด็กและเยาวชนได้มีพ้ืนที่ท า
กิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
และน่าพักผ่อนของประชาชนชาวเทศบาลเมืองสตูลอีกด้วย ดังค าสัมภาษณ์ ที่ว่า 

“การมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลในการบริหารจัดการ
สวนสาธารณะ เกิดขึ้นจากการด างานในด้านนโยบายเด็กของเทศบาลเมืองสตูล เพ่ือพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในด้านต่างๆ ให้เด็กและเยาวชนเขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่
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สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังควบคู่กันไป เหมือนกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนควบคู่ไปกับการ
พัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะให้กลับมาสวยงานและน่าท่องเที่ยวนั้นเอง และจากการที่กลุ่มสภาเด็กและ
เยาวชนได้เข้ามาท ากิจกรรมร่วมกันมากมาย ท าให้เห็นว่า เด็กและเยาวชนนอกจากจะใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์แล้ว พวกเขายังเป็นส่วนหนึ่งในการฟ้ืนฟูและพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
ให้เป็นแห่งที่น่าอยู่ น่ามาพักผ่อน หรือท่องเที่ยว อีกด้วย” 

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสตูลพบว่า ปัจจัยของการเกิด
ความส าเร็จในการบริหารจัดการสวนสาธารณะจากพ้ืนที่รกร้างกลายเป็นพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลง จนท า
ให้สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังมีความสวยงามและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดสตูลนั้น 
คือ การมีส่วนร่วมของกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในการใช้พ้ืนที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังอย่างสร้างสรรค์ ในส่วนของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง
สตูลจะคอยสนับสนุนแรงกาย แรงใจ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล
ใช้ในการท ากิจกรรมในทุกๆครั้ง และช่วยประสานงานกับชุมชนต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล พร้อมทั้งมีส่วนช่วยในด้านการน าเสนอกิจกรรมต่างๆ บนเว็บไซต์
เพ่ือโปรโมทเกี่ยวกิจกรรมที่จะจัดขึ้น และเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้มีความกว้างขวางท าให้ผู้อ่ืนที่
สนใจเข้าถึงมากขึ้น เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสตูลส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ดูแลในส่วนของกิจกรรมที่
กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนด าเนินการในแต่ละครั้ง และคอยให้ค าปรึกษาเด็กและเยาวชนตลอด        
แต่ในทางกลับกันด้านปัญหาและอุปสรรคในการลงพ้ืนที่ปฏิบัติการเพ่ือจัดกิจกรรมตามนโยบายเด็ก
และเยาวชนนั้นพบว่า เด็กและเยาวชนในปัจจุบันนี้มีการเรียนหนังสือ การบ้านเยอะท าให้พวกเขามี
เวลาน้อยลง เด็กและเยาวชนบางคนต้องท างานบ้านช่วยเหลือครอบครัวจึงไม่สามารถมาร่วมท า
กิจกรรมได้อย่างเต็มที่ กิจกรรมที่เทศบาลสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนท านั้นจะเป็นเพียงแค่ช่วง
วันหยุดเสาร์อาทิตย์เท่านั้น แต่ทั้งนี้ท าให้เราได้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กและ
เยาวชนมีทิศทางท่ีเป็นบวกต่อตนเองและสังคม ท าให้พ้ืนที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังได้มีการถูกใช้
งาน เด็กและเยาวชนรวมทั้งชาวบ้านเกิดรอยยิ้มจากการท ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้มี
สัมพันธภาพ หรือมิตรภาพที่ดีในหมู่คณะ เพราะกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อ
ตัวเด็กและเยาวชนโดยตรง สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการที่นายกเทศบาลเมืองสตูลคอยสนับสนุนเพ่ือพัฒนา
เด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและควบคู่กับการพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะให้มีประโยชน์และยัง
เป็นแหล่งน่าท่องเที่ยวของคนทุกเพศทุกวัยอีกด้วย ดังค าสัมภาษณ์ ที่ว่า 

“สิ่งที่ท าให้เกิดความส าเร็จในการจัดการพ้ืนที่เขาโต๊ะพญาวัง ผมว่าส่วนส าคัญที่สุดคือ
กลุ่มเยาวชนที่มีความต้องการจะพัฒนาพ้ืนที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ซึ่งในส่วนงานอ่ืนๆที่
มีส่วนเกี่ยวข้องก็มีส่วนส าคัญไม่แพ้กัน ในส่วนของผมคือเจ้าหน้าที่เทศบาลจังหวัด ได้มีนโยบายจาก
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ท่านนายกเทศบาลในการให้การช่วยเหลือสนับสนุนกลุ่มเยาวชนให้ปฏิบัติกิจกรรมไปอย่างราบลื่น ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ให้การช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา และให้การ
สนับสนุนแก่กลุ่มเยาวชนทั้งแรงกายและแรงใจ อีกทั้งยังช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆลงบน
เว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ มาท่องเที่ยวในที่แห่งนี้” 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นท าให้เห้นว่าการท างานหรือการสนับสนุนของทางเทศบาลเมือง
สตูลเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการต่างๆในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสภา
เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสที่ดีในการด าเนินกิจกรรมในแต่ละครั้ง เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันท า
กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ก็สามารถท าให้สังคมมีความเข้มแข็ง และเป็นการพัฒนาสวนสาธารณะเขา
โต๊ะพญาวังไปพร้อมกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยื่นอีกด้วย 

 

4.3 ด้านประชาชนบริเวณใกล้เคียงสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง 

จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ประชาชนบริเวณสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังพบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลโดยท างานร่วมกับท้องถิ่นหรือเทศบาลเมืองสตูล ประชาชน
มองเห็นความส าคัญของการใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์ของบุตรหลานที่ได้มาร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ณ 
สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง ประชาชนมองว่ากิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ดีเหมาะสมกับเด็ก
และเยาวชน ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน มีการท ากิจกรรมที่บูรณาการ มีการท างานเป็นกลุ่มเกิดมิตรภาพความสามัคคีในหมู่คณะ 
และท าให้เห็นเด็กและเยาวชนมีการกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมอย่างเป็นประโยนช์และ
สร้างสรรค์ สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ผ่านไปมา และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า มามี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมได้ทุกเวลา ทั้งนี้สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังได้เกิดการเปลี่ยนแปลงถูกเปิดใช้
งานจากที่ไม่ได้ถูกพัฒนามาหลายปี สวนสาธารณะแหล่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม มีธรรมชาติ
มากมาย ประชาชนสามารถให้อาหารลิง ขับรถเที่ยวชมธรรมชาติเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ เดินออกก าลัง
กาย และเป็นพ้ืนที่ที่ประชาชนในพ้ืนที่สามารถสร้างรายได้โดยการค้าขาย จนเกิดเป็นตลาดนัด
วัฒนธรรมขึ้นมาอีกด้วย โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งกล่าวว่า 

“สนับสนุนให้ลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรม เพราะเป็นกิจกรรมที่ดี ส่งเสริมให้เด็กท า
กิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อตัวเด็กเองและต่อสิ่งแวดล้อมของส่วนรวม อีกท้ังยังท าให้เด็กๆ ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งก่อนหน้านี้กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้เวลาว่างของ
เยาวชนในระแวกนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน หลังจากที่เกิดกิจกรรมนี้แล้ว ผู้ปกครองและประชาชนใน
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พ้ืนที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างมาก เช่น พ้ืนที่รกร้างกลายเป็นพ้ืนที่
กิจกรรม สามารถท่องเที่ยว ออกก าลังกาย และยังเกิดเป็นพ้ืนที่ที่สามารถสร้างรายได้ให้คนในพ้ืนที่ได้
ท ามาค้าขายอีกด้วย”  

จากที่ได้วิเคราะห์ปัจจัยด้านประชาชนข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเห็นว่า ปัจจัยด้านประชาชน
เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของความส าเร็จในการมีส่วนร่วม เมื่อประชาชนได้พาลูกหลานมาร่วมกิจกรรม
กับกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ถือได้ว่าเป็นผลความส าเร็จของการบริหารจัดการ
สวนสาธารณะเพราะพ้ืนที่สวนสาธารณะถูกใช้งานอย่างเป็นประโยชน์ จึงท าให้เห็นว่าประชาชนได้ให้
การสนับสนุนกับกิจกรรมของเด็กและเยาวชนที่ร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ กับทางเทศบาลเมืองสตูล 
นอกจากนั้นประชาชนได้มีการสนับสนุนของใช้ และขนมพร้อมเครื่องดื่มต่างๆ ให้เด็กได้ท ากิจกรรม
อย่างมีพลังกายพลังใจที่ดี โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลเป็นตัวหลักในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม เกิด
แต่สิ่งดีดีต่อสังคม ท าให้เห็นว่าประชาชนมีความต้องการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะวัยเด็กหรือ
วัยผู้ใหญ่ หากเป็นกิจกรรมที่ดี พวกเขาก็พร้อมสนับสนุนได้มองเห็นลูกหลานของตนใช้ชีวิตในสังคมได้
อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ และในขณะเดียวกันยังท าให้เห็นว่าเทศบาลเมืองสตูลได้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังพร้อมกับการพัฒนากลุ่มสภาเด็กและเยาวชนอีกด้วย 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

ในการศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน กรณีศึกษา 
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล” เป็นการศึกษาที่ผู้วิจัยต้องการจะแสดงให้เห็นถึงการเกิด
เครือข่ายเยาวชนไปสู่การเป็นสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล และการศึกษาถึงกระบวนการ
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะ และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จ
ของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล โดย
ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาโดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล กลุ่มเทศบาลเมืองสตูล 
และ กลุ่มประชาชนบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง ทั้งนี้ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษามาวิเคราะห์หาค าตอบในรูปแบบวิจัยเชิงพรรณนา พร้อมทั้งท าการสรุปผลการศึกษา 
อภิปรายผล และพร้อมข้อเสมอแนะ ดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน
เทศบาลเมืองสตูล กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ผลการศึกษาพบว่า  

1. การเกิดเครือข่ายเยาวชนไปสู่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล เกิดจากกลุ่ม
เยาวชนที่มีความต้องการและมีความสนใจในการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ซึ่งกลุ่มเยาวชนนี้มีลักษณะ
จ าเพาะใกล้เคียงกัน เช่น ช่วงอายุ ที่อยู่อาศัย และสถานศึกษา เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีการรวมกลุ่มที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้น จึงน าไปสู่การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนโดยการยื่นหนังสือถึงท่านนายกเทศบาลเมืองสตูล
เพ่ือขออนุมัติจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ซึ่งทางท่านนายกเทศบาลเมืองสตูลได้
เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน ทาง
เทศบาลเมืองสตูลจึงได้อนุมัติจัดตั้งสภาเด็กและเยาชนเทศบาลเมืองสตูล เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็น
ต้นมา เพ่ือผลักดันและสนับสนุนกลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้ในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
นอกจากนี้นายกเทศบาลเมืองสตูลยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาเด็ก
และเยาวชน เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สังคม ชุมชน ท้องถิ่น สร้างการเป็นผู้น า ตลอด
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ถึงการคิดวางแผน ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาขององค์กรและสังคม การมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้
เป็นอย่างด ี

2. การศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลใน
การบริหารจัดการสวนสาธารณะ กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล พบว่า
กระบวนการการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนในการบริหารจัดการสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญา
วังนั้น คือการที่เด็กและเยาวชนได้มีการเข้าร่วมท ากิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ เด็กและเยาวชนได้มีการ
ร่วมคิด ร่วมปฎิบัติ ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามและประเมินผล ทั้งนี้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ เกิดข้ึนได้
โดยมีการสนับสนุนจากทางเทศบาลเมืองสตูลหรือท่านนายยกเทศบาลเมืองสตูลที่เปิดโอกาสให้เด็ก
และเยาวชนใช้พ้ืนที่ของสวนสาธารณะให้เกิดประโยชน์มากมาย รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง สังคม ชุมชน ท้องถิ่น สร้างการ
เป็นผู้น า ตลอดถึงการคิดวางแผน ตัดสินใจ การแก้ไขปัญหาขององค์กรและสังคม การมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองได้เป็นอย่างดี โดยกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลมีความตระหนักในเรื่อง
ของจิตอาสา นอกจากตนเองจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และชวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีก
ด้วย 

3. การศึกษาท าให้ผู้วิจัยสามารถการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองสตูล ในทางไปปฏิบัติ เช่น ปัจจัยด้านความสอดคล้องและชัดเจนต่อสภาพปัญหาของ
วัตถุประสงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงของสวนสาธารณะจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชน ปัจจัย
ด้านอ่ืนที่เข้ามาสนับสนุนและปฎิบัติจนเกิดผลส าเร็จ เป็นต้น และผู้วิจัยสามารถสรุป วิเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง 3 ด้าน คือ  

3.1 ปัจจัยด้านสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล พบว่ากลุ่มสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองสตูลมีความเข้มแข็งของกลุ่ม มีก าลังคนพร้อมร่วมท ากิจกรรมต่างๆ มีความสนใจร่วมกัน
ในการร่วมท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และมีความต้องการในการร่วมท ากิจกรรมต่างๆ 
พร้อมเพียงและสมัครใจที่จะท า ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดด้วยกัน สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองสตูลตระหนักถึงการเป็นจิตอาสาในการร่วมกันท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือ
สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังและแสดงศักยภาพที่ตนเองมีในการท ากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค
และเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
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3.2 ปัจจัยด้านเทศบาลเมืองสตูลพบว่า ปัจจัยของการเกิดความส าเร็จในการบริหาร
จัดการสวนสาธารณะจากพ้ืนที่รกร้างกลายเป็นพ้ืนที่ที่เปลี่ยนแปลงท าให้สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
มีความสวยงามและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดสตูล คือเด็กและเยาวชนของสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองสตูลมีความรู้ ความสามารถ กล้าคิด กล้าท า กล้าน าเสนอ และมีศักภาพในด้าน
ต่างๆอีกมากมาย เเต่ไม่มีเวทีในการเเสดงศัยภาพ จึงท าให้น าไปสู่ปัจจัยให้เกิดการก าหนดนโยบาย
เพ่ือให้เด็กเเละเยาวชน สั่งการและอนุมัติงบประมาณในการเข้าพัฒนาสวนสาธารณะให้เด็กและ
เยาวชนได้มีพ้ืนที่ท ากิจกรรมต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังเพ่ือเป็นแห่ง
ท่องเที่ยวของประชาชนชาวเทศบาลเมืองสตูลด้วยเช่นกัน 

3.3 ปัจจัยด้านประชาชนหรือชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้นจากสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองสตูลท างานร่วมกับท้องถิ่นหรือเทศบาลเมืองสตูล ประชาชนมองเห็นความส าคัญ
ของการใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์ของบุตรหลานที่ได้มาร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ณ สวนสาธารณะ    
เขาโต๊ะพญาวัง ประชาชนมองว่ากิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่ดีเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน ท าให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด เด็กและเยาวชนได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการท า
กิจกรรมที่บูรณาการ ท าให้เห็นเด็กและเยาวชนมีการกล้าแสดงออกในการท ากิจกรรมอย่างเป็น     
ประโยนช์และสร้างสรรค์ สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่ผ่านไปมา ทั้งนี้สวนสาธารณะเขาโต๊ะ
พญาวังสามารถเป็นพ้ืนที่ที่ท่องเที่ยวทีใ่ห้อาหารลิง และพักผ่อนหย่อนใจ เดินออกก าลังกายได้อีกด้วย 

 

5.2 อภิปรายผล 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน
เทศบาลเมืองสตูล กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ผู้วิจัยสามารถอภิปรายได้ คือ 

1. การศึกษาการเกิดเครือข่ายเยาวชนไปสู่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ท าให้
เห็นว่าทางท้องถิ่นหรือเทศบาลเมืองสตูล โดยมีท่านนายกเทศบาลเมืองสตูลให้ความร่วมมือและพร้อม
สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนขึ้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนควบคู่
ไปกับการพัฒนาสังคมและชุมชน ท าให้เห็นว่าการศึกษาครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การรวมตัวของกลุ่มเยาวชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เกิดจากอิทธิพลของปัจจัยด้านการได้รับ
สนับสนุนจากองค์กร หน่วยงาน ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่มีอยู่ภายในชุมชนและภายนอก
ชุมชน ซึ่งจะให้การสนับสนุนทั้งใน ด้านงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม การให้หรือเปิดโอกาสของ
เวทีกิจกรรมแก่เด็กและเยาวชน การเสริมสร้างการเรียนรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเป็น
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แบบอย่างการด าเนินกิจกรรมแก่เด็กและเยาวชน โดยมีปัจจัยด้านเครือข่ายความสัมพันธ์เป็นปัจจัยใน
การเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนด้วยกัน และในรูปแบบต่างๆ การร่วมกิจกรรม การพบปะพูดคุยใน
ขณะที่ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรมและปัจจัยด้านครอบครัวจะเป็นกลไกส าคัญ ในการสร้างจิตส านึก
และความตระหนักในการด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จากความสัมพันธ์ การสนับสนุนและความ
ร่วมมือ ส่วนปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนไม่ได้เป็นประเด็นหลักของการรวมตัวของเยาวชน แต่
ประเด็นหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ ในการสร้างกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนอย่างมีส่วนร่วม 

2. การศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลใน
การบริหารจัดการสวนสาธารณะ กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล จาการศึกษา
พบว่า กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลมีกระบวนการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง โดยมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับเทศบาลเมืองสตูล หรือการที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่เริ่ม คือ การมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมคิดและ
ตัดสินใจประชุมปรึกษาหารือกัน การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโดยร่วมแรงร่วมใจในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆให้เกิดผลส าเร็จ การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์และการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลในการด าเนินงานโครงการต่างๆ มีผลกระทบถึงตัวสภาเด็กและเยาวชนเอง ทั้งในลักษณะ
ของปัจเจกชนและการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนในลักษณะกลุ่มองค์กร 

3. การศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลใน
การบริหารจัดการสวนสาธารณะ กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล จากการศึกษาท า
ให้ผู้วิจัยสามารถการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการสวนสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ในทาง
ไปปฏิบัติ เช่น ปัจจัยด้านความสอดคล้องและชัดเจนต่อสภาพปัญหาของวัตถุประสงค์ด้านการ
เปลี่ยนแปลงของสวนสาธารณะจากการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเยาวชน ปัจจัยด้านอ่ืนที่เข้ามา
สนับสนุนและปฎิบัติจนเกิดผลส าเร็จ เป็นต้น และผู้วิจัยสามารถสรุป วิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง ไว้ 3 ด้าน คือ 1) ปัจจัยด้านสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล 2) ปัจจัยด้านเทศบาลเมืองสตูล 3) ปัจจัยด้านประชาชนหรือชาวบ้าน
บริเวณใกล้เคียงสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง  
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5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน
เทศบาลเมืองสตูล กรณีศึกษา สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล ข้อเสนอแนะมีดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมควรมีแนวทางที่เหมาะสมต่อกลุ่มคนไปพร้อมกับการจัดการที่ดีของ
ตัวเทศบาลเมืองสตูลที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนและการดูแลรักษาพ้ืนที่ในที่จัด
กิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 

2. การน าเยาวชนรุ่นใหม่มาท ากิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ใน
ขณะเดียวกัน การจัดกิจกรรมที่สวนสาธารณะเขาโต๊พญาวังย่อมมีข้อจ ากัดในด้านการดูแลรักษาพ้ืนที่
ให้มีสภาพที่ดีดั่งเดิม ซึ่งผลของการจัดกิจกรรม ณ บริเวณดังกล่าวอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
หรือสัตว์ที่อาศัยในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบ เทศบาลไม่ควรละเลยการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
เช่นกัน 

3. แกนน าเยาวชนที่มีความสามารถ จะสามารถท างานได้แค่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
เท่านั้น เมื่อมีความจ าเป็นทางด้านการเรียน ด้านการงาน ด้านครอบครัว ก็จะห่างหายจากกลุ่มไป จึง
จ าเป็นต้องสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาทดแทน โดยมีระบบพ่ีสอนน้อง เพ่ือให้การท างาน การท า
กิจกรรมของกลุ่มมีอยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

4. สภาเด็กและเทศบาลเมืองสตูลควรมีการจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มร่วมกับเครือข่าย
เยาวชนกลุ่มอ่ืนเพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ที่ใหม่ๆ และสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและเด็กและเยาวชน
ได้มีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น 

5. เทศบาลเมืองสตูล ควรเพิ่มสร้างและพัฒนาเครื่องออกก าลังกายในสวนสาธารณะเขา
โต๊ะพญาวัง เพราะในปัจจุบันยังขาดแคลนเครื่องเล่นกีฬาส าหรับประชาชนคนวัยท างานและวัยชราใน
การใช้ออกก าลังกาย 

6. เทศบาลเมืองสตูล ควรมีการบริหารจัดการในส่วนของลิง ณ สวนสาธารณะเขาโต๊ะ
พญาวัง เทศบาลเมืองสตูลควรมีการบริหารจัดการให้ลิงอยู่ในโซนที่ไม่มารบกวนหรือเสื่ยงต่อการเข้า
มาท าร้ายเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง 
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ภาคผนวก ก 
แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง “การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสวนสาธารณะของเครือข่ายเยาวชน  

กรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูล” 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ __________ เดือน_____________________พ.ศ._______________ 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ _______________________________________________________________ 

ต าแหน่ง   _______________________________________________________________ 

หน่วยงาน  _______________________________________________________________ 

ประเด็นในการสัมภาษณ์ 

ประเด็นค ำถำมระดับผู้บริหำร  

1. สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองสตูลเกิดขึ้นได้อย่างไร 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. สภาพปัญหาหรือปัจจัยที่น ามาสู่การก าหนดนโยบายเด็กและเยาวชน 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการด าเนินนโยบายเด็กและเยาวชน 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. การติดตามและประเมินผลนโยบายใช้เครื่องมือใดและก าหนดระยะเวลาการด าเนินผลนโยบายได้
อย่างไร 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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5. ความคิดเห็นต่อผลการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง เทศบาลเมืองสตูล 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. ข้อเสนอแนะและอ่ืนๆ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

ประเด็นค ำถำมระดับเจ้ำหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยและเจ้ำหน้ำที่เทศบำลเมืองสตูล 

1. วิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานว่ามีความตั้งใจจริงแค่ไหน 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินนโยบายเด็กและเยาวชนต่อการจัดหรือ
ด าเนินกิจกรรม 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือจัดกิจกรรมตามนโยบายเด็กและเยาวชน 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. ปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่ปฏิบัติการเพ่ือจัดกิจกรรมตามนโยบายเด็กและเยาวชน 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5. ข้อเสนอแนะและอ่ืนๆ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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ประเด็นค ำถำมของทีมสภำเด็กและเยำวชนและประชำชนทั่วไป 

 

1. ความต้องการและการยอมรับในด้านนโยบายของเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมที่
สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

2. ผลกระทบจากการด าเนินนโยบายของเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะ
พญาวัง 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

3. ความพึงพอใจต่อการด าเนินนโยบายของเด็กและเยาวชนในการจัดกิจกรรมที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะ
พญาวัง 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

4. ความคาดหวังต่อผลของนโยบายการแก้ปัญหาสวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังมีอย่างไร 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

5. กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์หรือโทษจากการด าเนินกิจกรรมของนโยบายเด็กและ
เยาวชนอย่างไร 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6. ข้อเสนอแนะและอ่ืนๆ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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