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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตที่มี ผลกระทบต่อการปกครอง
ตนเอง ของจังหวัดภูเก็ต (2) เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการปกครองตนเองของจังหวัดภูเก็ต โดยได้ท าการศึกษาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน ได้แก่ ตัวแทนจากกลุ่มอ านาจรัฐ  กลุ่มทางธุรกิจ กลุ่มองค์กรภาคประชาชน 
และกลุ่มสถาบันการศึกษา ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์เชิงพรรณนา ผลจากการศึกษาวิจัยมีดังต่อไปนี้  (1) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตที่มีความเหมาะสมต่อการปกครองตนเอง เนื่องจากมีรายได้มากเพียงพอส าหรับการพัฒนา
จังหวัด โดยมีความพร้อมหลายด้านได้แก่ 1.ด้านการเมืองภาคประชาชน 2.ด้านระบบเศรษฐกิจ 3.ด้านสังคม 4.ด้านการศึกษา
และสุขภาพ 5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (2) รูปแบบโครงสร้างที่เหมาะสม คือรูปแบบ การปกครองตนเองภูเก็ต
อย่างยั่งยืนด้วยพลเมือง เป็นโครงสร้างที่ขึ้นโดยตรงกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ไม่ขึ้นกับการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคแบบเดิม ซึ่งโครงสร้างใหม่ จะมีการบริหารงานจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย (2.1) ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตัง้
ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยมีวาระ 4 ปี (2 .2) สภาจังหวัดภูเก็ตมาจากการเลือกตั้งของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
จ านวน 24 คน มีวาระ 4 ปี (3) สภาผู้ทรงคุณวุฒิมาจากการเลือกตัง้ของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน 10 คน มีวาระ 6 ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ การปกครองตนเอง รูปแบบการปกครอง การปกครองตนเองจังหวัดภูเก็ต 
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Abstract 
 

 The objectives of this research were: 1) to study and analyze the environmental suitability 
dominance of Phuket province. 2) to study the suitability form to govern itself of Phuket province. The 
studying form in-depth interview the sample of 15 people:  the state substitute group, business group, 
community- based organization group and education group.  The analysis of descriptive information from 
thesis studying as follows.  (1) to analyze environmental suitability to govern itself of Phuket province as 
enough income for developing the province for various preparedness such as political community- based 
organization group, economic systems, societies, education and health, natural resources and environment 
(2) the suitability form is to govern itself permanently by the population of Phuket province. It is a structure 
that directly depends on the local government.  Independent of the provincial government administration 
which the new form is to manage Phuket Province composed of (2.1) provincial governor from election with 
term limit of 4 years.  (2.2) Phuket Provincial council from election composed of 24 people with term limit 
of 4 years. (2.3) Expert council from the election composed of 10 people with term limit of 6 years. 
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บทน า 
 จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย มีลักษณะเป็นเกาะ และเกาะภูเก็ตจัดเป็นเกาะที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภาคใต้ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  มีเกาะบริวาร 32 เกาะ 
ส่วนกว้างที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ  21.3 กิโลเมตร ส่วนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเท่ากับ 48.7 กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมี
พื้นที่ 543.034 ตารางกิโลเมตร ส่วนเกาะบริวารมี พื้นที่ 27 ตารางกิโลเมตร รวมพื้นท่ีทั้งหมด 570.034 ตารางกิโลเมตร หรือ 
356,271.25 ไร่ ลักษณะการปกครองแบ่งการบริหารส่วนภูมิภาคออกเป็น 3 อ าเภอ 17 ต าบลและ 96 หมู่บ้าน การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นออกเป็น อบจ. 1 แห่งเทศบาล 6 แห่ง อบต.13 แห่ง จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ไม่มาก แต่มีการจัดการบริ
หารการปกครองหลายรูปแบบที่ซ้ าซ้อนกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพเมืองในปัจจุบัน  จังหวัดมีศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
พบว่ามีนักท่องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติสูงมากท่ีมาพักผ่อนและอยุ่อาศัย และมีแนวโน้มมากขึ้นทุกๆ ปี ข้อมูลจากการ
ส ารวจ พบว่ามีผู้มาเยี่ยมเยือน นักท่องเที่ยว นักทัศนาจรตั้งแต่ปี 2553-2559 พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล
ในปี 2559 มีนักท่องเที่ยว ผู้มาเยี่ยมเยือนและนักทัศนาจร รวมถึงจ านวน 26,821,316 คน ส่งผลให้กลไกการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ และประสบปัญหาหลายด้านตามมา โดยรายละเอียดดังนี้ 
 1.ด้านการบริหารจัดการและอ านาจสั่งการของภาครัฐ มีความซ้ าซ้อน ในบทบาทหน้าที่ และส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน ท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร เช่น การก่อสร้าง
โรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกต้อง ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องด าเนินการวางแผนแก้ไข อย่างต่อเนื่องและเร่งด่วนทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวอย่างเป็นระบบ ซึ่งปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และส่งผลต่อปัญหาอื่นๆ ตามมาทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมตามมา 
 2. ด้านงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐในปัจจุบัน พบว่าในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดภูเก็ตได้รับการ
จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 3,661,470,145 บาท ตามหมวดหมู่ต่างๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่มีความเจริญ ควรค่าแก่การมาสัมผัส ดังนั้นการด าเนินโครงการต่างๆ ที่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนา
จังหวัดอย่างแท้จริงยังมีอยู่อย่างจ ากัด โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว  
 3.ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงรุก ตลอดจน การรักษา
สภาพแวดล้อม สถานท่ีตลอดจนการ การพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับ ในภาคอุตสาหกรรมการบริการ ทีเ่กี่ยวกับการให้บริการ
ในด้านการท่องเที่ยวยัง เป็นไปไม่สอดคล้องกับการเติบโตของเมือง 
 4.ด้านเศรษฐกิจ สืบเนื่องจากการที่จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว ท าให้ค่าครองชีพสูง การกระจายรายได้จากการ
ท่องเทียวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องไม่ทั่วถึงทุกระดับสังคม ประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง รายได้
ส่วนใหญ่ได้จากธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวในฤดูท่องเที่ยว ( ตุลาคม-เมษายน ) หลังจากนั้นจ านวนนักท่องเที่ยวจะลดลง 
ซึ่งตรงกับช่วงฤดูฝน ท าให้ประชาชนมีรายได้ไม่แน่นอน ส่วนในภาคเกษตรกรรมประสบปัญหาการขาดการส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชนเท่าที่ควร รวมทั้งผลผลิตที่ได้จากการเกษตรไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ท าให้ต้องน าสินค้าเกษตรเข้า
มาจากจังหวัดใกล้เคียง ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน เมื่อพิจารณาด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ตพบว่า ในปี 2556 ครัวเรือนในจังหวัดภูเก็ตมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 31,857 บาท และค่าใช้จ่ายในปี 
2557 เฉลี่ยเดือนละ 28,111  
 5.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญได้แก่ ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม ปัญหามลพิษทางน้ า การ
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ขาดแคลนแหล่งน้ าบริโภค อุปโภค ผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจการบริการมุ่งเน้นที่จะด าเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ 
ยังขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วมหรือให้ความส าคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส าหรับปัญหาเร่งด่วนท่ี
ต้องการแก้ไขได้แก่ ปัญหาขยะมูลฝอย จากข้อมูลพบว่าปริมาณขยะของจังหวัดภูเก็ตมีสูงถึง 639.59 ตัน/วัน ด้านการแพร่
ระบาดของยาเสพติด คือ การขาดการปราบปรามอย่างจริงจัง โดยการวิจัยนั้น ประชากรวัยรุ่นในจังหวัดภูเก็ต ส่วนมากติดยา
เสพติด ประเภทต่างๆ โดยมีการขยายตัว เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยยังไม่มี มาตราจัดการอย่างเด็ดขาด 
 6.ด้านความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว คือเนื่องจากภูเก็ต
เป็นจังหวัดท่องเที่ยว ยอดนิยมของเหล่านักท่องเที่ยว จึงมีปัญหา ในด้าน ความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมต่างๆ เนื่องจาก
ป่าไม้โดนตัด กลายเป็นโรงแรม หรือสถานที่ ท่องเที่ยวไปหมด จนท าให้ธรรมชาติที่มีอยู่ตอนแรกลดน้อยลงไปมาก และความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติ ก็เริ่มโดนท าลายไปเรื่อยๆ โดยฝีมือคนในจังหวัดเอง เพราะไม่ได้คิดถึงเรื่องการอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม จึงท า
ให้พ้ืนท่ีป่าของจังหวัดภูเก็ตตอนนี้ลดหายไปจ านวนมาก จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าต่อพื้นทีในจังหวัดภูเก็ตพบว่าปัจจุบันภูเก็ต
มีพื้นท่ีป่าท้ังสิ้น 192,437 ไร่ 
 9.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การบริการน้ าประปาไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง การขาดแคลนแหล่งน้ าดิบส าหรับการ
ผลิตน้ าประปา ปัญหาการคมนาคมในเขตเมอืงติดขัด และขาดการให้บริการระบบขนสง่มวลชลในเขตเมืองและระหว่างสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดรวมทั้งจากสนามบินเข้ามายังแหล่งท่องเที่ยวส าคัญต่างๆ  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ท าให้มองเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตควรมีรูปแบบการปกครองในรูปแบบพิเศษเพื่อรองรับ
กับศักยภาพเชิงพื้นที ่ซึ่งในปัจจุบันการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในประเทศไทยได้มีการด าเนินการปกครองรูปแบบพิเศษ
ไปแล้ว 2 รูปแบบคือ 1 กรุงเทพมหานคร 2 เมืองพัทยา ท่ีผ่านมาได้มีการระดมความคิดเห็น และมีการศึกษาวิจัยในด้านการ
จัดการปกครองของภูเก็ตไปแล้วหลายฝ่ายๆ ทางผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมภายใต้
สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันท่ีสุด เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาปัจจุบัน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพื่อศึกษา วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของจังหวัดภูเกต็ที่มีผลกระทบต่อการปกครองตนเองของจังหวัดภูเก็ต 
2. เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการปกครองตนเองของจังหวัดภเูก็ต 
 

ระเบียบวิธีวิจัย  
การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการปกครองตนเองของจังหวัดภูเก็ต เป็นการศึกษารูปแบบงานวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ก าหนดวิธีศึกษาข้อมูลไว้ 2 แหล่ง คือ การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) 
และการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มบุคคล (In-depth Interview) ที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีประสบการณ์ในเรื่องนี้  
โดยใช้แบบสัมภาษณแ์บบมีโครงสรา้ง(Formal Conventional Interview) โดยมีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง ที่สร้างขึ้นจากภายใต้กรอบแนวคิด ตามความเห็นของผู้สัมภาษณ์ โดยหัวข้อของแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบ
ปลายเปิด และสามารถอธิบายได้เพิ่มเติมถึงเหตุผล โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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ผลวิจัย 
 ผลของการวิจัยของการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการปกครองตนเองของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การวิจัย จึงขอเสนอผลการวิจัยเป็น 2 ส่วนคือ  
 1. ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต ที่มีผลกระทบต่อการปกครองตนเอง  

1.1 ด้านเศรษฐกิจ จากข้อมูลทางสถิติพบว่าภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยว ที่มีเงินสะพัด และสามารถเก็บภาษี
ได้จ านวนมาก โดยรายได้ทั้งหมดได้กลับเข้าสู่ส่วนกลาง และได้รับคืนมาตามเฉลี่ยประชากรตามทะเบียน เท่านั้น 
แต่ขณะเดียวกัน ก็มีรายจ่ายค่าครองชีพท่ีสูงเช่นกัน โดยเป็นอันดับ1ของภาคใต้ และอันดับ2 ของประเทศ ดังนั้นปัญหาในด้าน
เศรษฐกิจ จึงเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งปัจจุบันพบว่า ได้รับผลกระทบ อย่างมากซึ่งแบ่งเป็นสองหมวดส าคัญ คือ หมวดรายได้ รายได้
หลักของจังหวัด คือภาคการท่องเที่ยว พบว่ามีความไม่แน่นอน ปัจจุบันมีการชะลอตัวอย่างมาก เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยว
เปลี่ยนไปได้แก่ กลุ่มยุโรปที่เดินทางมาน้อยลงมาก ซึ่งจะมีกลุ่มทางเอเซียโดยเฉพาะจีนเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อค านวนต่อรายได้ 
ต่อหัวที่ลดน้อยลง ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่นความเปลี่ยนแปลงของเมือง สภาพแหล่งท่องเที่ยวที่ธรรมชาติเสื่อมโทร ม 
การจราจรที่หนาแน่น การเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว ตลอดจนความปลอดภัย และที่ส าคัญที่สุดความต้องการของ
นักท่องเที่ยวท่ีเปลี่ยนไปมาก ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีความแตกต่างกันเช่น บางกลุ่มต้องการธรรมชาติ บางกลุ่มต้องการความบันเทงิ 
นับว่าเป็นโจทย์ท่ีท้าทายมาก ส าหรับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ หมวดรายจ่าย รายจ่ายหมายถึงค่าครองชีพของประชากร รวมทั้ง
นักท่องเที่ยว โดยรวมเฉลี่ยค่าสินค้าและบริการ มีราคาที่สูงเกินจริงอย่างมาก เมื่อเทียบกับรายได้ขั้นต่ าจากภาครัฐ จึงถือว่า
เป็นส่วนที่ไม่สอดคล้องกัน กับสภาพเมืองปัจจุบัน ปัญหาปากท้องของประชาชน ถือว่า เป็นปัญหาที่ส าคัญ ซึ่งอาจเป็น
จุดเริ่มต้นไปยังปัญหาทางสังคมอื่นๆ ต่อไปรวมทั้งได้สร้างอุปสรรคต่อการพัฒนาเมือง “ปัญหาจากความเหลื่อมล้ าทางรายได้ 
ท าให้เกิดช่องว่างอย่างมาก นับวันจะมีช่องว่างขยายตัวมากขึ้น พัฒนาตามเมืองใหญ่ๆ เช่นกรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยสรุป
ปัญหาในด้านเศรษฐกิจทั้งในด้านรายรับรายจ่าย ของจังหวัดทั้งในภาพรวม ภายใต้การบริหารงานโครงสร้างปัจจุบัน ยังไม่มี
หน่วยงานที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน และรวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น ปัญหาการแก้ไขด้านรายได้ จากการท่องเที่ยว  
ยังเป็นไปตามกระบวนการปกติเช่นจังหวัดอื่นๆ ท่ัวไป คือทุกเรื่องต้องผ่านกระบวนการปกติ ตามขั้นตอนของหน่วยงาน  
และน าเสนอผ่านทางผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกเรื่อง  

1.2 ด้านการวางผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งส าคัญของการพัฒนาเมือง
ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ การวางผังเมืองที่ดี ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ เหมือนการเริ่มต้นที่ดี และรวมถึงต้นทุน
ที่จะด าเนินการต่อไปจะสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ของเมือง ปัจจุบันพบว่าจังหวัดภูเก็ต ยังไม่ได้มีการวางผังเมืองที่ดี ยังคง
ต่างคนต่างท า ซึ่งอาจจะมีเฉพาะย่านเมืองเก่า ที่ด าเนินการชัดเจน เป็นไปตามเทศบัญญัติของเทศบาลนครภูเก็ต  
ส่วนพื้นที่อื่นๆ จะพัฒนาไปตามความเจริญของเมือง และยังขาดทิศทางและการวางแผนอย่างชัดเจน เช่น  ปัญหามลพิษจาก
โรงขยะเมืองภูเก็ตอยู่ในต าแหน่งใจกลางเมือง ซึ่งได้สร้างปัญหามลพิษ ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ปัญหาด้านการจราจรซึ่ง
พบว่าจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาการจราจรติดขัด มากขึ้นทุกปี ซึ่งยังไม่มีการขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่มารองรับ เช่นรถไฟฟ้า ทั้ง
จากใต้ดินและบนดิน เป็นต้น ซึ่งมาจากการวางแผนเรื่อง โครงสร้างการคมนาคม ขนส่งสาธารณะ เป็นไปค่อนข้างยาก ปัจจุบัน
พบว่าการประสานงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็เป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเพราะขาดเจ้าภาพและการบูรณาการ
ร่วมกัน จึงส่งผลให้เมืองภูเก็ตยังไม่มีแผนงาน ด้านต่างๆ ทั้งด้านผังเมืองและด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างชัดเจน ในระยะสั้น 

1.3 ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ตมีปัญหาด้านนี้ค่อนข้างมาก นับวันเริ่มทวีความ
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รุนแรง ปัจจุบันมีประชากรแฝงเข้ามาค่อนข้างมาก ปัจจุบันการสื่อสารในยุคดิจิตอลและโซเซียลต่างๆ ซึ่งพบว่ามี เฟสบุ๊ค จาก
กลุ่มเพจต่างๆ ตัวอย่างเช่น กลุ่มเสียงประชาชน คนภูเก็ต กระบอกเสียงคนภูเก็ต มีสมาชิกอยู่ถึงจ านวน มาก 126,225 สมาชกิ 
เป็น ในการสะท้อนปัญหาต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ตและมีการตอบสนอง จากฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งผู้วิจัยพบว่าปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ าเสีย และความไม่ถูกต้องและสอดคล้องต่างๆ ถูกน ามาร้องเรียน เป็นสื่อกลางใน
กลุ่มของจังหวัดภูเก็ต ขณะเดียวกัน ยังมีข้อจ ากัดของภาครัฐ ที่จะควบคุมจัดสรรทรัพยากร ให้เหมาะสมเช่น การปัญหาแหล่ง
น้ าประปาไม่เพียงพอ และมีปัญหาบุกรุกและท าลายทรัพยากรตามมา ตลอดจน ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาน้ าเสีย ที่ขาดการ
ควบคุม ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การบูรณาการปัญหาต่างๆเหล่านี้  ปัจจุบันพบว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้หลักตามที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ปัญหาน้ าเสียไหลลงชายหาด ปัญหาขยะมูลฝอย 
ปัญหาการละเมิดกฎหมายและบุกรุกผืนป่า เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในเรื่องแนวทางการ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม “ควรมีคณะอนุกรรมการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ และประเมินผลใน
เรื่องเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อน าข้อมูลเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจต่อคณะ
กรรมการบริหารของจังหวัด 

1.4 ด้านการจัดการงบประมาณ จังหวัดมีประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ที่เข้ามาในพื้นที่ และมี
งบประมาณที่จ ากัด จึงมีปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการโดยเฉพาะด้านบริการสาธารณะต่างๆ จึงท า
ให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่งทุกโครงการและกิจกรรมต่างๆ จ าเป็นต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น” จังหวัดมีการเก็บภาษีได้มากกว่า 3 
หมื่นล้านบาทต่อปี และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลตามจ านวนหัวของประชากร ท าให้งบประมาณที่ได้รับไม่
เพียงพอต่อการน ามาบริหารงานและโครงการต่างๆ ที่รองรับการเติบโตของจังหวัดภูเก็ตที่มีนักท่องเที่ยวจ านวนมากในแต่ละปี 
ดังนั้นลักษณะการบริหารจัดการของจังหวัดปกครองตนเองของจังหวัดภูเก็ต เรื่องการจัดเก็บรายได้เพื่อน ามาลงทุนใน
สาธารณูปโภคให้มีความพร้อม ด้านการศึกษา ด้านการขนส่ง เพื่อรองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยว จะท าให้เกิดความ
คล่องตัวมากขึ้นในการบริหารโครงการ และยังสามารถควบคุม ติดตาม และประเมินผลโครงการได้อย่างใกล้ชิด ลดปัญหาการ
บริหารจัดการจากส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ด้านงบประมาณยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ ให้มากขึ้นอีก หากมีการบูรณาการโครงสร้างที่เหมาะสม โดยสามารถท าให้การจัดเก็บรายได้ของจั งหวัดภูเก็ตมีความ
ชัดเจนมากขึ้น หรือประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้มากขึ้น โดยสามารถจัดเก็บได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย และน ามาจัดสรร
งบประมาณโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดเก็บรายได้ของจังหวัดภูเก็ต สามารถน างบประมาณที่จัดเก็บ
ได้ไปแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานได้ เช่น ปัญหาการขาดแคลนน้ าประปา โดยการขยายพื้นที่การจัดเก็บน้ าประปา  
ให้เพียงพอต่อการใช้ตลอดทั้งปี การสร้างเตาเผาก าจัดขยะที่มีปริมาณเพิ่มมากข้ึนทุกปี เป็นต้น 

1.5 ด้านอ านาจในการบริหารงานของหน่วยงาน ในการบริหารงานพบปัญหาข้อจ ากัดในการบังคับใช้
กฎหมายต่อการพัฒนาพื้นที่ จึงเกิดปัญหาความมีเอกภาพและประสิทธิภาพของกลไก ในการบริหารงานของภาครัฐ ซึ่งมี
หน่วยงานจากภาคส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต อบจ.ต่างๆ จึงกลายเป็นจุดอ่อนหรือข้อด้อย มีการซ้ าซ้อนท้ังพื้นที่
และอ านาจการสั่งการ จึงส่งผลต่อความล่าช้าในการพัฒนาเมือง ปัญหาจึงไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด จะเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหา และประสานงานท้ังหมด แต่ด้วยอ านาจหน้าที่ในการสั่งการบริหาร จึงท าให้เสียโอกาส
อย่างมาที่ผ่านมา “พบว่า การเปลี่ยนแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดบ่อยครั้ง ท าให้จังหวัดภูเก็ตไม่สามารถบริหารจัดการอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนานพอ หรือ การที่หน่วยงานภาครัฐไม่ได้ขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ท าให้เกิดความล่าช้าในการบริหาร
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จัดการ การตัดสินใจ และการสั่งการ รวมถึงการให้คุณให้โทษกับหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งบทบาทปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดได้ท า
หน้าที่ แค่เป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้น จังหวัดภูเก็ตควรมีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการการปกครองในพื้นที่ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารงานในจังหวัดภูเก็ต ปัญหาจากการบริหารงาน
แบบปัจจุบัน ได้สร้างปัญหาอย่างมากมายซึ่งสวนทางกับปัญหาของการพัฒนาเมือง 
 การปกครองในจังหวัดภูเก็ตปัจจุบัน แบ่งการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ออกเป็น 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองภูเกต็ 
อ าเภอกะทู้ อ าเภอถลาง มี 17 ต าบล และ 103 หมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 9 แห่ง และองค์การ
บริหารส่วนต าบลอีก 9 แห่ง จากการวิเคราะห์สภาพ แวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต พบว่ามีปัญหาส าคัญหลายประการ 
 การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นยังถูกควบคุมจากส่วนกลาง ท าให้ขาดความเป็นอิสระ การบริหารจัดการภายในท้องถิ่น
มีความล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานราชการส่วนกลางมักใช้รูปแบบของการควบคุม มากกว่าการก ากับดูแล ท าให้ท้องถิ่นมีข้อจา
กัดในด้านของกฎระเบียบข้อบังคับ นอกจากน้ีผู้ว่าราชการจังหวัด ยังไม่ได้ให้มาจากการเลือกตั้ง  
 1) การทับซ้อนของอ านาจ คือ การที่แต่ละท้องถิ่นมีหน่วยงานหลายประเภทด ารงอยู่ใน พื้นที่เดียวกัน เช่น ในจังหวัด
มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด กับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอ าเภอก็มีนายอ าเภอ กับนายกเทศมนตรี ระดับต าบลก็มี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งความทับซ้อนดังกล่าวก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ ประชาชนและยังขาด
เอกภาพในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น อีกด้วย 
 2) ความล่าช้าในการกระจายอ านาจด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข สืบเนื่องจาก หน่วยงานราชการส่วนกลาง
และส่วนภูมภิาคยังด ารงอยู่อย่างมัน่คงและยาวนาน ซึ่งท่ีผ่านมา ข้าราชการเกิดการต่อต้านที่จะย้ายไปสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพราะการทางานอยูก่ับส่วนกลางหรือส่วนภูมภิาคมีความมั่นคง มีงบประมาณมากมาย สามารถท่ีไต่เต้าขึ้นไปสู่
ต าแหน่งท่ีสูงกว่า มีความสะดวกในการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ รวมทั้งโอกาสทางการศึกษาของบุตรหลาน  
 3) การรวมศูนย์อ านาจที่ยังคงอยู่และแยกส่วน โดยเฉพาะข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคซึ่งไมไ่ดม้าจากการ
เลือกตั้ง ขาดการแบกรับภาระความรับผดิชอบ ต้องย้ายไปรับต าแหน่งใหม่อยู่เรื่อย จึงท าให้การบริหารงานขาดความต่อเนื่อง
และบ่อยครั้งท่ีท าให้แผนพัฒนาของท้องถิ่นมักถูกลบด้วยข้อคิดเห็นของฝ่ายราชการ (ธเนศวร์ เจรญิเมือง 2551) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอสรุปว่า สภาพแวดล้อมและสภาพปัญหาหลายด้าน คือสาเหตุของปัญหา ที่ท าให้เกิดความไม่
สอดคล้องกันและมีผลต่อความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา ซึ่งไม่สามารถแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงเป็นสิ่งที่ประสบปัญหาอยู่ใน
ปัจจุบันเช่น ปัญหาการจราจร ที่มีสภาพการจราจรที่ติดขัดเช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่นๆ และไม่มีระบบขนส่งสาธารณะรองรับ 
ยังมีเรื่องปัญหาเรื่องสาธารณูปโภค เช่นปัญหาน้ าประปาไม่เพียงพอในช่วงหน้าแล้ง จึงกลายเป็นสิ่งที่ประชาชนสามารถรู้สึก 
และสัมผัสได้ซึ่งจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 

2. รูปแบบการปกครองตนเองท่ีเหมาะสมส าหรับจังหวัดภูเก็ต  
จากการวิเคราะห์ ทบทวนเอกสารและกรอบแนวคิดทั้งหมดตลอดจนข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากกลุ่ม

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ของจังหวัด ผู้วิจัยขอเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมของจังหวัดปกครองตนเองของจังหวัดภูเก็ต คือ
รูปแบบ โครงสร้างการปกครองตนเองภูเก็ตแบบพลเมืองยั่งยืน โดยโครงสร้างนี้ จะไม่ขึ้นกับการบริหารส่วนภูมิภาค โดยจะยุบ
เลิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดภูเก็ตให้หมดลง โดยให้คงเหลือองค์กรจังหวัด
ปกครองตนเองภูเก็ต เพียงหน่วยงานเดียว มีรายละเอียดของรูปแบบที่เสนอคือ 
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1. มีสภาและผู้ว่าราชการจังหวัดโดยการเลือกตั้งจากประชาชน 
2. มีสภาจ านวน 2 สภาคือโดยการเลือกตั้งท้ัง 2 แบบ 

2.1 สภาจังหวัดโดยการเลือกตั้ง จ านวน 12-24 คน (มีวาระด ารงคต์ าแหน่งคราวละ 4 ปี ) 
2.2 สภาผู้ทรงคณุวุฒิ โดยการเลือกตั้ง จ านวน 5 คน (มีวาระด ารงคต์ าแหน่งคราวละ 6 ปี ) 

3. อ านาจหนาที่ของสมาชิกสภา ก าหนดโดยตามกฎหมายพระราชบัญญัติ  
4. ผู้บริหารด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ 
5. ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานและรวมทั้งสามารถถอดถอนได้ ซึ่งจะเป็นไปตามพระราชบัญญัต ิ

 
โครงสร้างการปกครองตนเองภูเก็ตแบบพลเมืองยั่งยืน 

 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนกลาง 

ภูเก็ต 

ผูว้า่ราชการ 
จงัหวดัภูเก็ต 

สภาจงัหวดัภูเก็ต สภาผูท้รงคุณวฒิุ 
จงัหวดัภูเก็ต 

 

ประชาชน 
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ส าหรับโครงสร้างการปกครองตนเองภูเก็ตแบบพลเมืองยั่งยืนซึ่งจะเป็นรูปแบบท่ีเหมาสมและทันสมัย สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทั้งมวล ซึ่งจะมีการขับเคลื่อนโดยภาคประชาสังคม พลเมืองเป็นหลัก โดยรูปแบบทางผู้วิจัยได้ศึกษาแล้วมีความ
เป็นไปได้ ตาม แผนภาพที ซึ่งโครงสร้างตามรูปแบบจะมีรายละเอียดด้านต่างๆ ดังน้ี 

1.ผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตปกครองตนเอง จะมาจากการเลือกตั้ง โดยตรงของประชาชนในจังหวัด มีวาระในการด ารง
ต าแหน่ง 4 ปี (ไม่เกิน 2วาระ) ซึ่งมีรูปแบบคล้าย กรุงเทพมหานครซึ่งสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ
อ านาจหน้าที่เต็ม และต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจสามารถแต่งตั้งผู้ช่วย หรือรองผู้ว่า ได้อีกจ านวน 5 ต าแหน่ง ซึ่งจะ
เป็นทีมงานสนับสนุนตามอ านาจหน้าท่ี โดยขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง สามารถก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 

2.สภาจังหวัดภูเก็ต มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งก าหนดเบื้องต้นจ านวน 24 คน มีวาระในการด ารง
ต าแหน่ง 4 ปี เพื่อให้เป็นไปตามสภาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิม หากภายหลังพบว่ามีจ านวนไม่เพียงพอ ก็จะสามารถ
แก้ไขเพิ่มอีกได้ โดยจะก าหนดคุณสมบัติในการพิจารณาเข้าสมัครไว้ในพระราชบัญญัติ  

3.สภาผู้ทรงคุณวุฒิจังหวัดภูเก็ต จ านวน 10 คน ซึ่งจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชน โดยจะมีวาระ 6 ปี 
เป็นต าแหน่งที่ต้องก าหนดคุณสมบัติไว้ในเบื้องต้น และมีอ านาจหน้าที่ในบางเรื่องเท่านั้น ซึ่งจะเน้นในทางยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ดังนั้นจะเป็นองค์กรที่เข้าพิจารณาในบางเรื่อง ซึ่งมีความส าคญั
และต้องก าหนดคุณสมบัติอย่างเหมาะสม และมีวาระการท างานอย่างต่อเนื่อง  
 
การอภิปรายผล  
จากการศึกษาผู้วิจัยได้อภิปรายผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 

1. สภาพปัญหาของจังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาพบว่าภูเก็ตมีสภาพแวดล้อมและมีปัญหาหลายๆด้าน ที่รอการแก้ไข
เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลถึงแม้ว่า จังหวัดภูเก็ตมีเศรษฐกิจที่ดีส่งผลให้มีรายได้ต่อหัวประชากรที่
สูง แต่ก็มีรายจ่าย ค่าครองชีพท่ีสูงตามมาเช่นกัน นอกจากน้ันยังมีปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาการจราจร ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและปัญหาอื่นๆ ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าปัญหาของท้องถิ่นสามารถแก้ไขได้ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในการบริหารงาน 
ที่เกิดจากประสิทธิภาพและขาดความต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่อง การขาดการกระจายอ านาจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ธเนศวร์ เจริญเมือง (2551) ได้อธิบายถึงความล่าช้าของการกระจายอ านาจสู่ ท้องถิ่นของ ไทยในช่วงปี 2540-2550 ว่ามี
สาเหตุที่ส าคัญ การรวมศูนย์อ านาจที่ยังคงอยู่และแยกส่วน โดยเฉพาะข้าราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคซึ่งไม่ได้มาจาก
การเลือกตั้ง ขาดการ แบกรับภาระความรับผิดชอบ ต้องย้ายไป รับต าแหน่งใหม่อยู่เรื่อย จึงท าให้การ บริหารงานขาดความ
ต่อเนื่อง และบ่อยครั้งที่ท าให ้แผนพัฒนาของท้องถิ่นมักถูกลบด้วยข้อคิดเห็นของฝ่ายราชการ 

2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จังหวัดภูเก็ตปัจจุบันพบว่ามีระดับการมีส่วนรว่มที่สูง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญ
ปัจจุบันคนท้องถิ่นได้เกิดมีกิจกรรมที่แสดงออกมากมาย โดยเฉพาะกิจกรรมสว่นร่วม ที่ไม่เป็นทางการคือ กลุ่มจิตอาสาร่วมเกบ็
ขยะชายหาด ซึ่งท ากิจกรรมตลอดทุกสัปดาห์ และกิจกรรมที่เป็นทางการ เช่นการจัดงานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งานถนนคนเดินกะทู้ ตลาดถนนคนเดินถนนถลาง เป็นต้น ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดี ของประชาชนในการแสดง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอุทัย บุญประเสริฐ (2542) การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกของ
ชุมชนและ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจในกิจกรรมใด ๆ ให้ความช่วยเหลือและมีอิทธิพลต่อการด าเนิน กิจกรรมที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน 
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3. ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในปัจจุบันนับว่าเป็นเครื่องมือส าคัญ ที่จะผลักดันพัฒนาสังคม ไปข้างหน้า  
ซึ่งถือว่ามีคุณประโยชน์มากมาย ดังนั้นหากมีการออกแบบ ที่เหมาะสมเพื่อการปัญหาของเมือง ตลอดจนพัฒนาให้มี นวัตกรรม
ต่างๆ ออกมาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยเฉพาะการสื่อสารจาก
ภาครัฐ สู่ภาคประชาชน เช่นการแจ้งเตือนภัย หรือการร่วมมือแก้ไขปัญหาของจังหวัดเช่น เกิดอุบัติเหตุหมู่ต่างๆ เป็นต้น  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนของจังหวัด แผนปฎิบัติการ Phuket Smart City พ.ศ.2561-2564 ซึ่งจัดท าโดยส านักงานจังหวัดภูเก็ต 
กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยมีความร่วมมือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน( BOI) เป็นการศึกษาที่
ครอบคลุม และให้ความส าคัญ มีการวางโครงข่ายเอาไว้อย่างคลอมคลุมและทันสมัยในแต่ละด้าน ภูเก็ตเมืองเทคโนโลยี  

4. การท่องเที่ยวของจังหวัด ถือว่าเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญ จึงเป็นส่วนที่ส าคัญมาก หากมีเหตุการณ์หรือปัญหา
เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบโดยตรง ยกตัวอย่างเช่นจากผลพวงของปัญหา อุบัติเหตุเรือล่ม ของนักท่องเที่ยวชาวจีน ปัญหานี้ส่งผล
ต่อธุรกิจการท่องเที่ยว โดยตรงและเกิดความสูญเสียจ านวนมากโดยเฉพาะความเช่ือมั่น ส่งผลใหทุ้กฝ่ายได้รับผลกระทบเป็นวง
กว้างตั้งแต่ผู้ประกอบการทุกระดับ และประชาชนระดับรากหญ้า ซึ่งสะท้อนให้เห็นตัวอย่าง ได้เป็นอย่างดี  ถึงความล้มเหลว
และจุดอ่อนของปัญหา ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า รายได้หลักคือการท่องเที่ยว จากการศึกษาผู้วิจัยเห็นว่าองค์ประกอบในเรื่อง
การท่องเที่ยวของจังหวัด ถือเป็นจุดแข็งส าคัญในด้านหลักส าคัญ ที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปกครองตนเองซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สมคิด เลิศไพฑูรย์ “การจัดการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ: ศึกษากรณีจังหวัดภูเก็ต”(2541) เขตพื้นที่
บริเวณที่เป็นเมืองท่องเที่ยวนั้น มักจะมีการกระจุกตัวของประชากรอยู่ในบริเวณที่เป็นศูนย์รวมการบริการการท่องเที่ยว หรือ
ในพื้นที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งในพื้นที่ส่วนนี้จะมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมากกว่าส่วนอื่นของพื้นที่ ลักษณะของการ
ด าเนินชีวิตของประชาชนก็จะมีความแตกต่างจากในพื้นที่ส่วนอื่น ท าให้ความต้องการในการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานก็
ต่างกันไปด้วยกับพื้นที่ส่วนอ่ืน ด้วยเหตุนี้ เมืองท่องเที่ยวหลายแห่งจึงมักมีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ขึ้นเพื่อให้ดูแลพื้นที่น้ีเพื่อให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่มีเขตพื้นท่ีดังกล่าวนี้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม 

โดยสรุปผู้วิจัย มีความเห็นว่า จังหวัดภูเก็ตมีสภาพปัญหาและโครงส้รางการบริหาร ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและ
ด าเนินการไปสู่จังหวัดปกครองตนเอง ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า เรื่องโครงสร้างการกระจายอ านาจของการปกครองทั้งส่วนกลาง 
ภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นเรื่องที่ส าคัญที่จะต้องเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ จรัส สุวรรณมาลา (2558) 15 ปี การ
กระจายอ านาจของไทย. ขับเคลื่อนทิศทางกระจายอ านาจว่า ต้องจ ากัดการกระจายอ านาจลงสู่ อปท. และต้องรวมพื้นท่ี อปท.
ขนาดเล็ก เข้ากับเทศบาลขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทิศทางต่อไปต้องเพิ่มการกระจาย อ านาจให้แก่ อปท.ขนาดใหญ่ เพิ่ม
อ านาจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา การผังเมือง การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การจัดการมลพิษและทรัพยากรธรรมชาติ ฉะนั้นต้องจัดตั้ง “จังหวัดปกครองตนเองให้เป็นหน่วยงานการปกครอง
ที่มีพ้ืนท่ีเต็มทั้งจังหวัด” ส าหรับโครงสร้างที่เหมาะสมผู้วิจัยได้ออกแบบและน าเสนอ ในข้อเสนอแนะต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อค้นพบของการวิจัยของการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการปกครองตนเองของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เห็นภาพรวม
ของงานวิจัย จึงขอเสนอข้อเสนอแนะเป็น 3 ส่วนคือ  

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1 จังหวัดภูเก็ต ควรส่งเสริมให้มกีารมีส่วนร่วมทางการเมืองเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนใน
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จังหวัด ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าจะส่งเสริมความเข้าใจในการแก้ไขปญัหา กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆ จะเป็นพื้นฐานท่ีดีในการ
เปลี่ยนแปลงต่อการปกครองตนเองต่อไป 

1.2 จังหวัดภูเก็ตควรมีนโยบายจากหน่วยงานรัฐ ส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยว อย่างครบ
วงจรทั้งในด้านการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์และสันทนาการ วิจัยมีความเห็นว่าจะสามารถเป็นต้นแบบของเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ
ต่อไป เช่น เชียงใหม่ พัทยา กรุงเทพและสมุย เป็นต้น 

1.3 จังหวัดภูเก็ต ควรมีนโยบายจากหน่วยงานรัฐหรือสถาบันการศึกษาส่งเสริมให้เป็นรูปแบบการปกครองพิเศษ 
โดยศึกษาจากข้อดี ข้อด้อยของรูปแบบการปกครองพิเศษอ่ืนๆ ของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ผู้วิจัยเชื่อ
ว่าจะสามารถพบองค์ความรู้ และน ามาปรับปรุงกับรูปแบบการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นพิเศษต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฎิบัติ 
2.1 ขั้นตอนน าเสนอรูปแบบการปกครองตนเองของ จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนและผลักดัน การปกครองตนเอง ต่อ

รัฐบาลส่วนกลาง เพื่อออกพระราชบัญญัติการปกครองตนเองจังหวัดภูเก็ต โดยให้รัฐบาลส่วนกลางดูแลเพียง 4 ด้านส าคัญ
เท่านั้น คือด้านความมั่นคง ด้านต่างประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านการเงินการคลังของประเทศ  

2.2 ขั้นตอนเตรียมการ โดยจังหวัดสามารถน าผลการวิจัยศึกษาไปเสนอต่อหน่วยงานของ คณะพัฒนาจังหวัดเช่น
ท้องถิ่นจังหวัด หรือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัด (กรอ.) ซึ่งผู้วิจัยพร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน
ต่างๆ  

2.3 ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์และความเข้าใจ สามารถน าผลการวิจัยไปเผยแพร่ต่อทุกกลุ่ม ทั้งในองค์กรเอกชน 
สถาบันการศึกษาต่างๆ และในกลุ่มประชาชนท่ัวไป ในรูปแบบการสื่อสารทางอิเล็คทรอนิคส์ เว็บไซด์ต่างๆ เป็นต้น  

2.4 ขั้นตอนทดลองใช้ สามารถน ารูปแบบจ าลองทดสอบการปฏิบัติ เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งต่างๆเพื่อพัฒนา
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมต่อไปได้ 

3. ข้อเสนอแนะวิชาการ ส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
3.1 ควรมีการศึกษา ในกลุ่มภาคประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเอกชนคนรุ่นใหม่เช่น บริษัทภูเก็ตพัฒนา จ ากัด หรือ

กลุ่มอื่นๆ ที่ใกล้เคียง ซึ่งจะมีบทบาทที่ส าคัญในการน าร่อง ส่งเสริมในเรื่องการปกครองตนเอง ท้ังในบริบททางตรงและ
ทางอ้อม  

3.2 ควรศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมของเมือง ที่มีลักษณะพื้นฐานการท่องเที่ยว ที่ใกล้เคียงและคล้ายคลึงกับ
จังหวัดภูเก็ต อาจจะเมืองทั้งในและต่างประเทศ 

3.3 ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างประชาชน ระหว่างในเมืองและนอกเมืองเพื่อส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องความรู้ความ
เข้าใจและส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนการมีส่วนร่วมของการปกครองตนเอง 

3.4 ควรศึกษาการเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงการงบประมาณ เพราะมีความส าคัญในการที่จะช้ีวัดส าคัญ 
เนื่องจากเป็นประเด็นท่ีส าคัญ ในการชี้แจงอธิบายค าตอบในหลายๆด้าน 
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เอกสารอ้างอิง 
โกมินทร์ กุลเวชกิจ.(2549). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลจตุรพักตร 
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