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แผนผังแนวคิดหน่วยที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศทางและอนาคตของการเมือง
การปกครองในนครและมหานคร 

ตอนที่ 5.1 ทิศทางและ
อนาคตโครงสร้างและ
กระบวนการทางการ
เมืองในนครและมหา
นคร 

 

ตอนที่  5.2 ทิ ศทา งและ
อนาคตของรูปแบบ ความ
เปลี่ยนแปลง แนวคิด และ
นโยบายของการเมืองใน
นครและมหานคร 

เรื่องที่ 5.1.1 โครงสร้างทางการเมืองในนคร
และมหานคร 

 เรื่องที่ 5.1.2 กระบวนการทางการเมืองใน
นครและมหานคร 
 

เรื่องที่ 5.2.1 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนกลางกับท้องถิ่น 

 เรื่องที่ 5.2.2 ความเปลีย่นแปลงทาง
การเมืองในนครและมหานคร 
 
 เรื่องที่ 5.2.3 แนวคิดการบริหารในนคร
และมหานคร 

 เรื่องที่ 5.2.4 นโยบายสาธารณะของฝ่าย
การเมืองในนครและมหานคร 
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หน่วยที่ 5 
ทิศทางและอนาคตของการเมืองในนครและมหานคร 
 
เค้าโครงเนื้อหา 

 
ตอนที่ 5.1 ทิศทางและอนาคตโครงสร้างและกระบวนการทางการเมืองในนครและมหานคร 
  5.1.1 โครงสร้างทางการเมืองในการเมืองในนครและมหานคร 

5.1.2 กระบวนการทางการเมืองในการเมืองในนครและมหานคร 
ตอนที่ 5.2 ทิศทางและอนาคตของรูปแบบ ความเปลี่ยนแปลง แนวคิด และนโยบายของการเมืองในนคร

และมหานคร 
5.2.1 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น   
5.2.2 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในนครและมหานคร 
5.2.3 แนวคิดการบริหารในนครและมหานคร 
5.2.4 นโยบายสาธารณะของฝ่ายการเมืองในนครและมหานคร 

 
แนวคิด 

1. โครงสร้างทางการเมือง คือ ตัวแสดงทางการเมืองทางการเมือง ที่ประกอบด้วย บุคคล กลุ่ม 
องค์การ หน่วยงาน สถาบัน แบ่งเป็น ตัวแสดงที่เป็นทางการ และตัวแสดงที่ไม่เป็นทางการ ส่วน
กระบวนการทางการเมือง หมายถึง การกระท า ความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการ
เมือง ระหว่างตัวแสดงทางการเมืองด้วยกัน หรือระหว่างตัวแสดงทางการเมือง กับปัจจัย บริบท 
และสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการทางการเมืองในการเมืองในนครและมหานคร ที่มี
พ้ืนฐานจากการกล่อมเกลาทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง และการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง และมีแนวโน้มเพ่ิมความส าคัญและความเข้มข้นในอนาคต  

2. การกระจายอ านาจนับเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น
ที่ส่งผลต่อนครและมหานครในอนาคต ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในนครและมหานครที่
ส าคัญ คือ ความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูปการเมือง การพัฒนาการทางการเมือง การสื่อสารทาง
การเมือง และพลวัตทางการเมือง แนวคิดการบริหารในนครและมหานครมาจากแนวคิดการ
ประดิษฐ์คิดค้นใหม่นับเป็นการปฏิรูประบบราชการตามแนวทางของสหรัฐอเมริกา วงจรของ
นโยบายสาธารณะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากการมีหน่วยงานใหม่เพ่ือสนองตอบต่อนโยบาย
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ใหม่ และความคลุมเคลือของนโยบายสาธาณะส่งผลให้ข้าราชการระดับสูงมีบทบาทก าหนด
นโยบายสาธารณะ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เมื่อศึกษาหน่วยที่ 5 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายทิศทางและอนาคตโครงสร้างและกระบวนการทางการเมืองในการเมืองในนครและมหานครได้ 
 2. อธิบายทิศทางและอนาคตของรูปแบบ ความเปลี่ยนแปลง แนวคิด และนโยบายของการเมืองในนคร
และมหานครได ้ 
 
กิจกรรม 
  1. กิจกรรมการเรียน 

1) ศึกษาแผนผังแนวคิดหน่วยที่ 5 
2) อ่านแนวการศึกษาประจ าหน่วยที่ 5 
3) ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 5 
4) ศึกษาเนื้อหาสาระดังนี้ 
    ก. หนังสือและบทความเพ่ิมเติม 
 ข. สื่อโสตทัศน์และอ่ืนๆ 
5) ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
6) ตรวจสอบกิจกรรมจากแนวตอบ 
7) ท าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 5 

  2. งานที่ก าหนดให้ท า 
1) ค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติมจากต าราทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในหัวข้อการเมืองการ

ปกครองท้องถิ่น 
2) ท าสรุปประเด็นส าคัญจากการศึกษาเพ่ิมเติม โดยอาจใช้เนื้อหาเพ่ิมเติมดังกล่าว 
    ประกอบการตอบค าถามหรือกิจกรรมอ่ืนๆ  ที่ก าหนดส าหรับชุดวิชานี้ 

3. การสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม 
        เข้ารับการสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริมตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

แหล่งวิทยาการ 
  1. สื่อการศึกษา 

1) แนวการศึกษาหน่วยที่ 5 
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2) เอกสารอ้างอิงในบรรณานุกรม 
  2. หนังสือในห้องสมุดต่างๆ และศูนย์วิทยบริการ มสธ. 
 
การประเมินผลการเรียน 

1. ประเมินจากการสัมมนาเสริมและงานที่ก าหนดให้ท าในแผนกิจกรรม 
2. ประเมินจากการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา 
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แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินความรู้เดิมในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ทิศทางและอนาคตของการเมือง

ในนครและมหานคร” 
 
ค าแนะน า อ่านค าถามแล้วเขียนค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ นักศึกษามีเวลาท าแบบประเมิน 

ชุดนี้ 30 นาที 
 
จงอธิบายทิศทางและอนาคตของการเมืองในนครและมหานคร 
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ตอนที่  5.1  
ทิศทางและอนาคตโครงสร้างและกระบวนการทางการเมืองในนครและมหานคร 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 5.1 แล้วจึงศึกษาสาระสังเขป พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
 
หัวเรื่อง 

เรื่องท่ี 5.1.1 โครงสร้างทางการเมืองในนครและมหานคร 
เรื่องท่ี 5.1.2 กระบวนการทางการเมืองในนครและมหานคร 

 
แนวคิด 

1. โครงสร้างทางการเมือง คือ ตัวแสดงทางการเมืองทางการเมือง ที่ประกอบด้วย บุคคล กลุ่ม 
องค์การ หน่วยงาน สถาบัน ในการเมืองในนครและมหานคร  ที่ล้วนแล้วแต่แยกแยะและสอด
ประสาน เชื่อมโยงและเก่ียวพันกัน  แบ่งเป็น ตัวแสดงที่เป็นทางการ และตัวแสดงที่ไม่เป็นทางการ 
ที่มีแนวโน้มมีอ านาจหน้าที่ บทบาท เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 

2. กระบวนการทางการเมือง หมายถึง การกระท า ความสัมพันธ์ ปฏิสัมพันธ์ และกิจกรรมทางการ
เมือง ระหว่างตัวแสดงทางการเมืองด้วยกัน หรือระหว่างตัวแสดงทางการเมือง กับปัจจัย บริบท 
และสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการทางการเมืองในการเมืองในนครและมหานคร ที่มี
พ้ืนฐานจากการกล่อมเกลาทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง และการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง และมีแนวโน้มเพ่ิมความส าคัญและความเข้มข้นในอนาคต  

 
วัตถุประสงค์ 
    เมื่อศึกษาตอนที่ 5.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1.  อธิบายโครงสร้างทางการเมืองในการเมืองในนครและมหานครได้ 
2.  อธิบายกระบวนการทางการเมืองในการเมืองในนครและมหานครได้ 
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เรื่องท่ี  5.1.1 โครงสร้างทางการเมืองในนครและมหานคร 
 
สาระสังเขป 

โครงสร้างทางการเมือง หมายถึง ตัวแสดงทางการเมืองทางการเมือง ที่ประกอบด้วย บุคคล กลุ่ม องค์การ 
หน่วยงาน สถาบัน ในนครและมหานคร ที่ล้วนแล้วแต่แยกแยะและสอดประสาน เชื่อมโยงและเกี่ยวพันกัน 
แบ่งเป็นตัวแสดงที่เป็นทางการ คือ ตัวแสดงที่มีการก าหนดรายละเอียดในกฎหมาย ข้อบัญญัติ กติกา ข้อบังคับ 
เป็นตัวแทนของประชาชนหรือท าหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายสู่ประชาชน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา 
นักการเมือง กลุ่มการเมือง พรรคการเมือง ข้าราชการประจ า พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืน และตัว
แสดงที่ไม่เป็นทางการ คือ ตัวแสดงที่ไม่มีการก าหนดรายละเอียดในกฎหมาย ข้อบัญญัติ กติกา ข้อบังคับ อย่างเป็น
ทางการ แต่เป็นตัวแสดงที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stake holder) กลุ่มประชาชน กลุ่มประชาสังคม ที่ส าคัญ คือ 
กลุ่มผลประโยชน์ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ส่วนหนึ่งเป็นการเมืองภาคประชาชน  

ความเปลี่ยนแปลงของเมืองร่วมสมัยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อการเมืองในนครและมหานคร  เพราะ
ท าให้ตัวแสดงทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ิมความส าคัญมากขึ้นจากสภาพแวดล้อม บริบท และปัญหา
ภายในนครและมหานครที่เพ่ิมมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงในการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์
ทางอ านาจของตัวแสดงทางการเมืองใหม่ มีการปฏิรูปการเมืองของนครและมหานคร มีการเพิ่มพ้ืนที่ให้กับตัวแสดง
ที่ไม่เป็นทางการ ที่ส าคัญ คือ กลุ่มประชาสังคมท่ีมีความหลากหลายในสังคม ปัญหาหรือประเด็นส่วนหนึ่งเก่ียวข้อง
และสัมพันธ์กับนครและมหานคร และส่วนหนึ่งเป็นปัญหาหรือประเด็นปัญหาอื่น 

   
(โปรดอ่านรายละเอียดใน (1) George Frederickson, H., Johnson, Gary A., and Wood, Curtis H. 

(2004). Institutional Dynamics and Structural Change. M. E. Sharpe, Inc. : New York. (2) Levine, 
Myron A. (2015) . Urban Politics : Cities and Suburbs in a Global Age. Ninth edition New York :  
Routledge. (3) McGovern, Stephen J. (editor). (2017). Urban Politics : A Reader. Sage Publications, 
Inc., : Thousand Oaks, California, The United State of America.) 
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กิจกรรม  5.1.1  
จงอธิบายโครงสร้างทางการเมืองในการเมืองในนครและมหานคร 
         

 
บันทึกค าตอบกิจกรรม 5.1.1 
 

 
 
 
 

 (โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.1 กิจกรรม 5.1.1) 
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เรื่องท่ี  5.1.2 กระบวนการทางการเมืองในนครและมหานคร 
 
สาระสังเขป 

กระบวนการทางการเมือง หมายถึง การกระท า ความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง ระหว่างตัว
แสดงทางการเมืองด้วยกัน หรือระหว่างตัวแสดงทางการเมือง กับปัจจัย บริบท และสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนการทางการเมืองในการเมืองในนครและมหานครมีจุดเริ่มต้นจากการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองที่
สถาบันทางสังคม ประกอบด้วย สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน
การเมืองการปกครอง และสถาบันนันทนาการ มีบทบาทส าคัญ การกล่อมเกลาทางการเมืองนับเป็นรากฐานส าคัญ
ที่น ามาสู่วัฒนธรรมทางการเมือง ที่แบ่งเป็น วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ แบบไพร่ฟ้า และแบบมีส่วนร่วม 
น าไปสู่พฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นไปอย่างการสร้างสรรค์ หรือตรงกันข้าม และน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการ
เมือง เป็นไปอย่างการสร้างสรรค์ และตรงกันข้าม 

  ทิศทางและอนาคตของการเมืองในนครและมหานครร่วมสมัย ที่ส าคัญ มาจากความเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการทางการเมืองจากความเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางสังคมที่น ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงของการกล่อม
เกลาทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่มีความแตกต่างและหลากหลาย จาก
เพศ การประกอบอาชีพ ฐานะ สถานภาพทางสังคม รายได้ โครงสร้างของประชากร ที่ประกอบด้วย ชนชั้นสูง ชน
ชั้นกลาง และชนชั้นล่าง หรืออ่ืนใด ส่งผลต่อกระบวนการทางการเมืองที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์หรือตรงกันข้าม 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านกระบวนการทางการเมืองที่เป็นทางการ ที่ส าคัญ คือ การเลือกตั้ง การออกเสียง
ประชามติ ประชาพิจารณ์ การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง การริเริ่มเสนอกฎหมาย และการคัดค้าน
กฎหมาย และกระบวนการทางการเมืองที่ไม่เป็นทางการ ที่ส าคัญ คือ การเดินขบวนประท้วง การปิดถนน การบุก
ยึดสถานที่ราชการ และการปิดล้อมสถานที่ราชการ น าไปสู่ความรุนแรงทางการเมืองภายหลัง 
  

(โปรดอ่านรายละเอียดใน (1) ธโสธร ตู้ทองค า. (2551). “หน่วยที่ 13 ปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง” เอกสาร
การสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการปกครองส าหรับผู้น าชุมชน  หน่วยที่ 9-15. นนทบุรี : 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2) พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์. (2560). เมือง-กิน-คน แถลงการณ์ว่าด้วยนค
ราภิวัฒน์ การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย . นนทบุรี : ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง มหาวิทยาลัย
รังสิต (3) เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (2560). เมืองนิยม : เมืองของไทย บ้านของเรา. นนทบุรี : ศูนย์ศึกษามหานคร
และเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต.) 
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กิจกรรม  5.1.2  
จงอธิบายกระบวนการทางการเมืองในการเมืองในนครและมหานคร 
         

 
บันทึกค าตอบกิจกรรม 5.1.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.1 กิจกรรม 5.1.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

ตอนที่  5.2 
ทิศทางและอนาคตของรูปแบบ ความเปลี่ยนแปลง แนวคิด และนโยบายของการเมืองในนครและมหานคร 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนที่ 5.2 แล้วจึงศึกษาสาระสังเขป พร้อมปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละเรื่อง 
 
หัวเรื่อง 

เรื่องท่ี 5.2.1 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น   
เรื่องท่ี 5.2.2 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในนครและมหานคร 
เรื่องท่ี 5.2.3 แนวคิดการบริหารในนครและมหานคร 
เรื่องท่ี 5.2.4 นโยบายสาธารณะของฝ่ายการเมืองในนครและมหานคร 

 
แนวคิด 

1. การกระจายอ านาจนับเป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น
ที่ส่งผลต่อนครและมหานครในอนาคต จากความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ท าให้
ส่วนกลางต้องกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นเพ่ือความเป็นเอกรัฐ ที่ส าคัญ คือ อังกฤษและสเปน ท าให้
การเมืองในนครและมหานครมีความเปลี่ยนแปลงเพราะอ านาจที่เพ่ิมขึ้น และการเฝ้าติดตาม 
ก ากับ ดูแล และรับผิดชอบจากส่วนกลาง 

2. ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในนครและมหานคร ที่ส าคัญ คือ ความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูป
การเมืองน าไปสู่การพัฒนาการทางการเมืองก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้างส่วนบนและ
โครงสร้างส่วนล่าง การสื่อสารทางการเมืองที่เพ่ิมการใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์มากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ใน
ปัจจุบัน และพลวัตทางการเมืองที่มีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นวงกว้าง 

3. แนวคิดการบริหารในนครและมหานครที่ส าคัญ คือ การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ของภาครัฐของ
สหรัฐอเมริกาที่เน้นบทบาทของภาครัฐในการกระตุ้น การเป็นเจ้าของชุมชน การแข่งขัน การ
ขับเคลื่อนตามพันธกิจ การเน้นผลลัพธ์ การขับเคลื่อนความต้องการของลูกค้า การเน้นการหา
รายได้ การคาดการณ์ในอนาคต การกระจายอ านาจ และการเน้นการตลาด 

4. ขั้นตอนของนโยบายสาธารณะที่ส าคัญแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การก่อตัวของนโยบาย
สาธารณะ การก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลนโยบาย
สาธารณะ และความต่อเนื่อง การทดแทน และการสิ้นสุดนโยบายสาธารณะ ก่อให้เกิดการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่เพ่ือรองรับกับการปฏิบัติตามมนโยบายที่ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน และความไม่



13 

 

ชัดเจนของนโยบายสาธารณะท าให้ข้าราชการประจ าระดับสูง มีบทบาทเพ่ือท าหน้าที่ตัดสินใจใน
นโยบายสาธารณะ ส่วนหนึ่งยึดถือผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก 

 
วัตถุประสงค์ 
    เมื่อศึกษาตอนที่ 5.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นได้ 
2. อธิบายความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในนครและมหานครได้ 
3. อธิบายแนวคิดการบริหารในนครและมหานครได้ 
4. อธิบายนโยบายสาธารณะของฝ่ายการเมืองในนครและมหานครได้ 
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เรื่องท่ี  5.2.1 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น   
 
สาระสังเขป 
 รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นมีความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่งผลต่อการเมืองใน
นครและมหานคร ที่ส าคัญ คือ การกระจายอ านาจที่เป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองภายใน ท าให้ประเทศหลายประเทศต่างมุ่งเน้นการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วน
หนึ่งเพ่ือลดกระแสการต่อต้านอ านาจของส่วนกลางที่อาจน าไปสู่การแยกออกเป็นเอกราชหรือเป็นประเทศ 
ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ อังกฤษ ที่ภายหลังเหตุการณ์เบรกซิสต์ (Brexit) ใน ค.ศ. 2016 ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่
ในสก๊อตแลนด์ลงประชามติสนับสนุนการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือสเปนที่ภายหลังการลงมติเป็นเอกราชของ
ฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาแคว้นกาตาลุญญาใน ค.ศ. 2017 จนท าให้รัฐบาลต้องเข้าแทรกแซงตามทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญด้วยการประกาศยุบฝ่ายบริหารและสภากาตาลุญญา ท าให้รัฐบาลอังกฤษและสเปนมีแนวโน้มกระจาย
อ านาจเพิ่มมากข้ึน เช่นเดียวกับประเทศหลายประเทศมีแนวโน้มที่กระจายอ านาจเพ่ิมมากข้ึน 
 การกระจายอ านาจที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นท าให้รัฐบาลท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของ
ประชาชนในท้องถิ่นมีอ านาจและบทบาทเพ่ิมมากขึ้น เพ่ิมอ านาจต่อรองกับส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางเพ่ือให้เพ่ิม
อ านาจการบริหารจัดการภายใน การส่งมอบบริการสาธารณะ (public service delivery) ให้กับประชาชนและ
ภาคประชาสังคมเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลง ท าให้มีการกระจายอ านาจมากที่สุด
ส าหรับการเป็นรัฐเดี่ยว อาจกลายเป็นสหพันธรัฐภายหลัง ท าให้การต่อรองระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นที่มีนคร
และมหานครเป็นเมืองหลวงของแคว้นหรือเขตการปกครองพิเศษเป็นแกนน าส าคัญส าหรับการกระจายอ านาจ
ส่งผลให้รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นแตกต่างจากเดิม เช่น การกระจายอ านาจให้มากที่สุด
ส าหรับรูปแบบการปกครองแบบรัฐเดี่ยว และการจัดการปกครองรูปแบบพิเศษ เป็นต้น  
 
(โปรดอ่านรายละเอียดใน (1) ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2545). 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440 ถึง 
2540. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. (2) ธเนศวร์ เจริญเมือง. (2550). การปกครองท้องถิ่นกับการบริหาร
จัดการท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. (3) ธโสธร ตู้ทองค า. (2561). “หน่วยที่ 15 แนวโน้มและ
ทิศทางนโยบายสาธารณะในบริบทโลก. เอกสารการสอนชุดวิชานโยบายสาธารณะในบริบทโลก หน่วยท่ี 13-
15. นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (4) อภิชาติ สถิตย์นิรามัย. (2555). รัฐธรรมนูญ การ
กระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา (5) เอนก เหล่าธรรมทัศน์. 
(2558). เมือง : ย้อนคิด มุ่งสู่อนาคต. ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต.) 
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กิจกรรม  5.2.1  
จงอธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นในการเมืองในนครและมหานคร 
         

 
บันทึกค าตอบกิจกรรม 5.2.1 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.2 กิจกรรม 5.2.1) 
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เรื่องท่ี 5.2.2 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในนครและมหานคร 
 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในนครและมหานครที่ส าคัญ คือ ความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูป
การเมือง การพัฒนาการทางการเมือง การสื่อสารทางการเมือง และพลวัตทางการเมือง (1) การปฏิรูปการเมืองใน
นครและมหานคร มีสาเหตุที่ส าคัญมาจากความเปลี่ยนแปลงของเมือง พ้ืนที่ของเมือง การขยายของเมือง การลด
พ้ืนที่ของเมือง และความเปลี่ยนแปลงอ่ืนที่ตามมา อาทิ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ การเพ่ิม
การกระจายอ านาจ การก าหนดรูปแบบเป็นเขตการปกครองพิเศษ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองระดับประเทศ
กับการเมืองระดับท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและกระบวนการ เช่น การก าหนดรูปแบบการปกครอง
ให้คล้ายคลึงกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีแทนการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภา เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การให้จังหวัดหรือ
เขตการปกครองพิเศษมีอ านาจปกครองตนเอง การเลือกตั้งผู้สมัครเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กับการเลือกตั้งผู้สมัครเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น 
 (2) การพัฒนาการทางการเมือง มีจุดเริ่มต้นจากการปฏิรูปการเมืองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการทาง
การเมืองที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมือง (Political Institutionalization) มีการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับโครงสร้างส่วนบน ที่ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และระบบราชการ และโครงสร้างส่วนล่าง ที่
ประกอบด้วย ภาคประชาชน กลุ่มประชาสังคม ทั้งท่ีเป็นกลุ่มผลประโยชน์ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม องค์การ
พัฒนาเอกชน และกลุ่มประชาสังคมอ่ืน มีการรวมกลุ่มกันหลากหลายรูปแบบเพ่ือเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งก่อน 
ระหว่าง และภายหลังการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งการเลือกตั้ง การท าประชามติ การท าประชาพิจารณ์  การ
ริเริ่มกฎหมาย การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และการคัดค้านกฎหมาย นับการเป็นวางรากฐานการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ส าคัญของโลก เพราะเมืองซึ่งเป็นที่พ านักของชนชั้นกลางมีบทบาทส าคัญต่อการ
ผลักดันการสถาปนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย และมีบทบาทน าในการใช้พ้ืนที่สาธารณะทางด้าน
การเมืองการปกครองสรรค์สร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนใหญ่ 
 (3) การสื่อสารทางการเมือง ความเจริญเติบโตของเมืองที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการสื่อสารทาง
การเมืองแตกต่างจากอดีตเพราะแม้มุ่งเน้นการสื่อสารจากสื่อสิ่งสื่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ แต่มีความแตกต่าง
ในรายละเอียด ที่ส าคัญ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดความส าคัญลง และสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่หลากหลาย ที่ส าคัญ คือ 
เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม ยูทูบ และจากการมุ่งเน้นเฉพาะช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ส่วนใหญ่มีการสื่อสาร
ทางเดียวจากชนชั้นน า เป็นการสื่อสารหลายทิศทาง ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมือง ที่ส าคัญ คือ 
เหตุการณ์อาหรับสปริง และน าไปสู่การประท้วงในพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งในเมืองและประเทศเป็นวงกว้าง 
 (4) พลวัตทางการเมือง ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเมืองและความส าคัญของเมือง ท าให้การเมือง
ระดับนครและมหานครมีความสัมพันธ์กับระดับประเทศ ทั้งกลุ่มทางสังคม กลุ่มการเมือง และพรรคการเมือง ท า
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ให้กลุ่มทางสังคมมีบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระดับประเทศ ผู้บริหารนครและมหานครหลายแห่ง
ก้าวด ารงต าแหน่งนักการเมืองระดับประเทศจนสามารถด ารงต าแหน่งสูงสุดในฝ่ายบริหาร ความเปลี่ยนแปลงของ
พลวัตทางการเมืองที่ต่อเนื่องท าให้การเมืองในนครและมหานครมีพลวัตของความเปลี่ยนแปลงในอนาคต     
 

(โปรดอ่านรายละเอียดใน (1) ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง. (2541). เมืองและผังเมืองในประเทศ
ไทย : กรณีเมืองเชียงใหม่. เชียงใหม่ : มิ่งเมือง. (2) ธโสธร ตู้ทองค า. (2551). “หน่วยที่ 13 ปฏิสัมพันธ์ทาง
การเมือง” เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและการปกครองส าหรับผู้น าชุมชน หน่วยที่ 9-15. 
นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (3) นันทนา นันทวโรภาส. (2549). ชนะการเลือกตั้งด้วย
พลังการตลาด. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ตะวันออก จ ากัด (มหาชน). (4) พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์. (2560). เมือง-กิน-คน 
แถลงการณ์ว่าด้วยนคราภิวัฒน์ การพัฒนาเมือง และสุขภาวะเมืองของไทย. นนทบุรี : ศูนย์ศึกษามหานครและ
เมือง มหาวิทยาลัยรังสิต (5) อภิชาติ สถิตย์นิรามัย. (2555). รัฐธรรมนูญ การกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา. (6) เอนก เหล่าธรรมทัศน์. (2558). เมือง : ย้อนคิด มุ่งสู่อนาคต. 
ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต . (7) Levine, Myron A. (2015). Urban 
Politics : Cities and Suburbs in a Global Age. Ninth edition New York :  Routledge. (8) McGovern, 
Stephen J. (editor) . (2017) . Urban Politics : A Reader. Sage Publications, Inc., : Thousand Oaks, 
California, The United State of America)  (9)  Ross, Bernard H., Levine, Myron A., Stedman, Murray 
S. ( 1991) .  Urban Politics : Power in Metropolitan America. Fourth Editions. F. E. Peacock 
Publishers, Inc. : Itasca, Illinois.) 
 
กิจกรรม  5.2.2  
จงอธิบายความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในนครและมหานคร 
 
บันทึกค าตอบกิจกรรม 5.2.2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.2 กิจกรรม 5.2.2) 
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เรื่องท่ี  5.2.3 แนวคิดการบริหารในนครและมหานคร 
  
สาระสังเขป 
 แนวคิดการบริหารในนครและมหานครมาจากแนวคิดที่ส าคัญ คือ การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ของภาครัฐ 
(Reinventing Government) ที่มาจากการน าเสนอที่แพร่ขยายอย่างกว้างขวาง ของนายอัล กอร์  รอง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีคลินตัน นับตั้งแต่ ค.ศ. 1993 นับเป็นการปฏิรูประบบราชการตาม
แนวทางของสหรัฐอเมริกา ที่มีสาระส าคัญในการบริหารจัดการนครและมหานคร ประกอบด้วย (1) การเป็นรัฐบาล
ที่ท าหน้าที่กระตุ้น (Catalytic Government) คือ การเป็นรัฐบาลที่เน้นการก ากับติดตามมากกว่าการกระตุ้น 
(steering rather than rowing)  (2)  การที่ ชุมชนเป็นเจ้ าของรัฐบาล (Community-own Government) 
ประชาชนเป็นเจ้าของชุมชน แตกต่างจากเดิมที่รัฐเป็นเจ้าของชุมชน เป็นชุมชนที่มีประชาชนเป็นเจ้าของ และรัฐ
เป็นผู้ มีส่ วนได้ส่วนเสีย  (Empowerment rather than serving)  (3)  การเป็นรั ฐบาลที่ท าหน้าที่ แข่งขัน 
(Competitive Government) เป็นรัฐบาลที่ท าหน้าที่ส่งเสริมการแข่งขันในการส่งมอบบริการของรัฐ เช่น การเปิด
ประมูลเพื่อให้หน่วยงานอื่นเข้ามา เพ่ือหารายได้และเป็นรูปธรรม เป็นต้น (Injecting competition into service) 
(4) รัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ (Mission-Driven Government) นับเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่าน 
(Transforming rule-driven organization) เป็นความเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่ยึดเป้าหมายแทนที่การยึดถือ
กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ยึดถือนับตั้งแต่อดีต (5) รัฐบาลเน้นที่ผลลัพธ์ (Result-Oriented Government) 
การค้นหาผลลัพธ์ (outcome) ไม่ใช่ปัจจัยน าเข้า (input) และผลที่ได ้(output)  

(6) รัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยลูกค้า (Customer-Driven Government) เป็นการน านโยบายไปปฏิบัติของ
รัฐบาลที่สนองตอบความต้องการของลูกค้ามากกว่าระบบราชการ (Meeting the need of the customers, not 
the bureaucracy) (7) รัฐบาลที่มุ่งเน้นการหารายได้ (Enterprising Government) รัฐบาลในอนาคตเน้นการหา
เงินมากกว่าการใช้จ่ายเงิน เสมือนเป็นผู้ใหญ่ที่มีฐานะดีหรือเถ้าแก่ การเพ่ิมจ านวนประชากรที่ก าหนดให้ผู้ใช้เป็นผู้
จ่าย (user pay) (8) การเป็นรัฐบาลที่คาดการณ์ถึงอนาคต (Anticipatory Government) เป็นรัฐบาลที่เน้นการ
มองออกไปภายหน้า มองเห็นอนาคต มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา (Prevention rather than care) (9) 
การเป็นรัฐบาลที่กระจายอ านาจ (Decentralization Government) เป็นความเปลี่ยนแปลงจากสายการบังคับ
บัญชาสู่การสร้างทีมและการมีส่วนร่วม (From hierarchy to participation and teamwork) มีการพัฒนาและ
มอบอ านาจให้กับทีมงาน ลดสายการบังคับบัญชาลง  (10)  รัฐบาลเน้นการตลาด (Market-Oriented 
Government) เป็นการส่งเสริมการใช้กลไกตลาด  

(โปรดอ่านรายละเอียดใน Osborne, D. and T. Gaebler. (1992). Reinventing Government : How 
the Entrepreneur Spirit s is Transforming to Public Sector from School House to State House, 
City Hall to Pentagon. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.)  
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กิจกรรม  5.2.3  
จงอธิบายการเมืองเรื่องแนวคิดการบริหารการเมืองในการเมืองในนครและมหานคร 
         

 
บันทึกค าตอบกิจกรรม 5.2.3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.2 กิจกรรม 5.2.3) 
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เรื่องท่ี 5.2.4 นโยบายสาธารณะของฝ่ายการเมืองในนครและมหานคร 
  
สาระสังเขป 

วงจรหรือขั้นตอนของนโยบายสาธารณะที่น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของนครและมหานครแบ่งเป็น 5 
ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่หนึ่ง การก่อตัวของนโยบายสาธารณะ เป็นการน าปัญหาสาธารณะ (public 
issue) เข้าสู่วาระนโยบาย (policy agenda) จากการเปิดของหน้าต่างนโยบาย (policy window) เริ่มจากการ
ค้นหาประเด็นปัญหา (Issue Search) หรือการก าหนดระเบียบวาระ (Agenda-setting) การกลั่นกรองประเด็น
ปัญหา (Issue Filtration) การนิยามปัญหา (Issue Definition) การพยากรณ์ (Forecasting) การก าหนด
วัตถุประสงค์ (Objection) และการวิเคราะห์ทางเลือก (Option Analysis) ขั้นตอนที่สอง การก าหนดนโยบาย
สาธารณะ มาจากผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะตัดสินใจ (Decision-Making) ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง 
เพ่ือเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด ขั้นตอนที่สาม การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจ า ขั้นตอนที่สี่ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ เป็นการวัด การ
ประเมินที่ผล ผลลัพธ์ และผลกระทบ ของนโยบายสาธารณะภายหลังการน านโยบายไปปฏิบัติ และขั้นตอนที่ห้า 
ความต่อเนื่อง การทดแทน และการสิ้นสุดนโยบายสาธารณะ เป็นการพิจารณาว่านโยบายสาธารณะนั้นควรได้รับ
การปฏิบัติหรือยกเลิกต่อไป หากต้องท าต่อควรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร 

วงจรหรือขั้นตอนของนโยบายสาธารณะมีความสัมพันธ์กับระบบราชการเพราะระบบราชการมีบทบาท
ก าหนดบรรทัดฐาน (norms) เปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operational Procedures: SOPs) เป็นการเฉพาะ ท าให้การก าหนด
นโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติมักเป็นนโยบายที่มีอยู่เดิม เป็นนโยบายที่ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก และเป็น
นโยบายที่มีหน่วยงาน องค์การ พร้อมที่จะปฏิบัติ หากแต่เป็นนโยบายที่แตกต่างจากเดิมอย่างมาก เกินกว่า
หน่วยงาน องค์การ หรือสถาบันที่มีอยู่ เดิมปฏิบัติได้ ย่อมมีความจ าเป็นที่ต้องมีการจัดแบ่งจัดแยกออกเป็นหรือ
จัดตั้งหน่วยงานใหม่ หรือองค์กรที่มีอยู่เดิมมีพันธกิจที่มีขนาดใหญ่และจ านวนมากท าให้ต้องมีการยกขนาดหรือ
ฐานะให้สูงขึ้น การก าหนดนโยบายของฝ่ายการเมืองที่แตกต่างจากเดิมอย่างมากย่อมท าให้ต้องมีการจั ดตั้ง
หน่วยงาน องค์การ หรือสถาบันใหม่ เพ่ือรองรับกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 นอกจากนี้ ความไม่ชัดเจนของนโยบายสาธารณะท าให้ข้าราชการประจ า (bureaucrat) ระดับสูง มี
บทบาทเพ่ือท าหน้าที่ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ ข้าราชการประจ าระดับสูงทั้งหลายเหล่านี้มิได้ยึดถือ
ผลประโยชน์สูงสุด (maximize) ของประชาชน แต่กลับยึดอรรถประโยชน์สูงสุดของตนเอง กลุ่ม และพรรคพวก
ของตนเป็นหลัก ก่อให้เกิดเป็นสมการหน้าที่อรรถประโยชน์สูงสุดของข้าราชการ (Bureaucrat Utility Functions
) ที่มีค่าเท่ากับผลรวมของเงินเดือน จ านวนพนักงาน ผลตอบแทนสาธารณะ สถานภาพทางสังคม และผลตอบแทน
ที่องค์การให้กับผู้บริหารที่ไม่ใช่ในรูปของตัวเงิน (Perquisite : PERKs) ที่ส าคัญ ประกอบด้วย การมีรถยนต์ประจ า
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ต าแหน่ง การมีคนขับรถประจ าต าแหน่ง การมีห้องตบแต่งที่สวยงาม การมีห้องรับรองและห้องพักผ่อน การมีการ
ปรับภูมิทัศน์และทัศนียภาพ นับเป็นการแสวงหาความพอใจจากงบประมาณที่มีขนาดใหญ่ 
 นโยบายสาธารณะของฝ่ายการเมืองในนครและมหานครถือก าเนิดจากการก าหนดของตัวแสดงทาง
การเมืองที่มาจากการเป็นตัวแทนของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง ผ่านวงจรหรือกระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของฝ่ายการเมือง ตัวแสดงทาง
การเมืองในนครและมหานครทั้งหลายจึงต้องส่งมอบบริการสาธารณะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนให้
มากที่สุด แต่การปฏิบัติตามนโยบายก่อให้เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามกรอบของนโยบายสาธารณะของ
ข้าราชการประจ าตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดปัญหาการตัดสินใจของข้าราชการที่ไม่เป็นประโยชน์
กับประชาชนเท่าที่ควร แต่กลับกลายเป็นประโยชน์กับฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ าในนครและมหานคร 
 

(โปรดอ่านรายละเอียดใน (1) ธโสธร ตู้ทองค า. (2546). “หน่วยที่ 14 นโยบายสาธารณะ” เอกสารการสอน
ชุดวิชาหลักพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 9-15. นนทบุรี : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2) 
อนุสรณ์ ลิ่มมณี. (2539). ที่มาด้านโครงสร้างของนโยบายการร่วมมือระหว่างรัฐกับทุน : การวิเคราะห์เชิง
เศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวกับการปรับกลยุทธ์ของรัฐในประเทศไทย . กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจัยและผลิตต ารา 
มหาวิทยาลัยเกริก. (3) อนุสรณ์ ลิ่มมณี. (2542). รัฐ สังคม และ การเปลี ่ยนแปลง : การพิจารณาในเชิง
อ านาจนโยบายและเครือข่ายความสัมพันธ์. กรุงเทพฯ: บริษัท โรงพิมพ์เดือนตุลา จ ากัด. (4) เอนก เหล่าธรรม
ทัศน์. (2560). เมืองนิยม : เมืองของไทย บ้านของเรา. นนทบุรี : ศูนย์ศึกษามหานครและเมือง วิทยาลัยรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต.) 
   
กิจกรรม  5.2.4  

จงอธิบายนโยบายสาธารณะของการเมืองในนครและมหานคร 
 
บันทึกค าตอบกิจกรรม 5.2.4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (โปรดตรวจค าตอบจากแนวตอบในแนวการศึกษาหน่วยที่ 5 ตอนที่ 5.2 กิจกรรม 5.2.4) 
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แนวตอบกิจกรรมหน่วยที่ 5 
ทิศทางและอนาคตของการเมืองในนครและมหานคร 
 
ตอนที่ 5.1 โครงสร้างและกระบวนการทางการเมืองในการเมืองการปกครองในนครและมหานคร 
 
แนวตอบกิจกรรม 5.1.1 

โครงสร้างทางการเมือง หมายถึง ตัวแสดงทางการเมืองทางการเมือง ที่ประกอบด้วย บุคคล กลุ่ม องค์การ 
หน่วยงาน สถาบัน ในการเมืองในนครและมหานคร ที่ล้วนแล้วแต่แยกแยะและสอดประสาน เชื่อมโยงและเก่ียวพัน
กัน  แบ่งเป็นตัวแสดงที่เป็นทางการ เป็นตัวแสดงที่มีการก าหนดรายละเอียดในกฎหมาย ข้อบัญญัติ กติกา 
ข้อบังคับ เป็นตัวแทนของประชาชนหรือท าหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายสู่ประชาชน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา 
นักการเมือง กลุ่มการเมือง พรรคการเมือง ข้าราชการประจ า พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืน และตัว
แสดงที่ไม่เป็นทางการ เป็นตัวแสดงที่ไม่มีการก าหนดรายละเอียดในกฎหมาย ข้อบัญญัติ กติกา ข้อบังคับ อย่าง
เป็นทางการ แต่เป็นตัวแสดงที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stake holder) กลุ่มประชาชน กลุ่มประชาสังคม ที่ส าคัญ 
คือ กลุ่มผลประโยชน์ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ส่วนหนึ่งเป็นการเมืองภาคประชาชน  

ความเปลี่ยนแปลงของเมืองร่วมสมัยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเมืองส่งผลต่อการเมืองในนครและ
มหานคร เพราะท าให้ตัวแสดงทั้งหลายเพ่ิมความส าคัญมากขึ้นก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะมีความเปลี่ยนแปลงในการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอ านาจของตัวแสดงทางการเมืองใหม่ มีการ
ปฏิรูปการเมืองของนครและมหานคร และมีการเพ่ิมพ้ืนที่ให้กับตัวแสดงที่ไม่เป็นทางการ ที่ส าคัญ คือ กลุ่มประชา
สังคมที่มีความหลากหลายในสังคม ปัญหาหรือประเด็นส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับนครและมหานคร และ
ส่วนหนึ่งเป็นปัญหาหรือประเด็นปัญหาอ่ืน ตัวอย่าง เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
กลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองสีเขียวชนะการเลือกตั้ง เป็นต้น  

 
แนวตอบกิจกรรม 5.1.2  

กระบวนการทางการเมือง หมายถึง การกระท า ความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง ระหว่างตัว
แสดงทางการเมืองด้วยกัน หรือระหว่างตัวแสดงทางการเมือง กับปัจจัย บริบท และสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนการทางการเมืองในการเมืองในนครและมหานครมีจุดเริ่มต้นจากการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองที่
สถาบันทางสังคม การกล่อมเกลาทางการเมืองนับเป็นรากฐานส าคัญที่น ามาสู่วัฒนธรรมทางการเมือง  ที่แบ่งเป็น 
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ แบบไพร่ฟ้า และแบบมีส่วนร่วม น าไปสู่พฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นไปอย่าง
การสร้างสรรค์ และตรงกันข้าม และน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง เป็นไปอย่างการสร้างสรรค์ และตรงกัน
ข้าม 
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  อนาคตของการเมืองในนครและมหานครร่วมสมัย ที่ส าคัญ มาจากความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ
ทางการเมืองจากความเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางสังคมที่น ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงของการกล่อมเกลาทาง
การเมือง พฤติกรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่มีความแตกต่างและหลากหลาย จากเพศ การ
ประกอบอาชีพ ฐานะ สถานภาพทางสังคม รายได้ หรืออ่ืนใด ที่น าไปสู่โครงสร้างของประชากร ที่ประกอบด้วย ชน
ชั้นสูง ชนชั้นกลาง และชนชั้นล่าง ส่งผลต่อกระบวนการทางการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านกระบวนการ
ทางการเมืองที่เลือกตัวแทนหรือกระบวนการทางการเมืองรูปแบบอื่น 
  
ตอนที่  5.2 รูปแบบ ความเปลี่ยนแปลง แนวคิด และนโยบายของการเมืองในนครและมหานคร 
 
แนวตอบกิจกรรมที่ 5.2.1  

รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นมีความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่งผลต่อการเมืองใน
นครและมหานคร ที่ส าคัญ คือ การกระจายอ านาจที่เป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้ประเทศหลายประเทศ
ต่างมุ่งเน้นการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือลดกระแสการต่อต้านอ านาจของส่วนกลางที่
อาจน าไปสู่การแยกออกเป็นเอกราชหรือเป็นประเทศ ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ อังกฤษและสเปน ท าให้มีแนวโน้มที่
รัฐบาลอังกฤษและสเปนจะกระจายอ านาจเพ่ิมมากขึ้น เช่นเดียวกับประเทศหลายประเทศมีแนวโน้มที่กระจาย
อ านาจเพิ่มมากข้ึน 
 การกระจายอ านาจที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นท าให้รัฐบาลท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของ
ประชาชนในท้องถิ่นมีอ านาจและบทบาทเพ่ิมมากขึ้น เพ่ิมอ านาจต่อรองกับส่วนกลางหรือรัฐบาลกลางเพ่ือให้เพ่ิม
อ านาจการบริหารจัดการภายใน การส่งมอบบริการสาธารณะให้กับประชาชนและภาคประชาสังคมเพ่ิมมากขึ้น 
ส่งผลให้รูปแบบความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลง ท าให้มีการกระจายอ านาจมากที่สุดส าหรับการเป็นรัฐเดี่ยว อาจ
กลายเป็นสหพันธรัฐภายหลัง หรือมีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นแตกต่างจากเดิม เช่น  การ
กระจายอ านาจให้มากที่สุดส าหรับรูปแบบการปกครองแบบรัฐเดี่ยว และการจัดการปกครองรูปแบบพิเศษ เป็นต้น  
 
แนวตอบกิจกรรมที่ 5.2.2  
 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในนครและมหานครที่ส าคัญ คือ ความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูป
การเมือง การพัฒนาการทางการเมือง การสื่อสารทางการเมือง และพลวัตทางการเมือง (1) การปฏิรูปการเมือง
ของเมืองในนครและมหานคร มีสาเหตุที่ส าคัญมาจากความเปลี่ยนแปลงของเมือง พ้ืนที่ของเมือง การขยายของ
เมือง การลดพ้ืนที่ของเมือง และความเปลี่ยนแปลงอ่ืนที่ตามมา เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุและปัจจัยที่ น าไปสู่
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การให้จังหวัดหรือเขตการปกครองพิเศษมีอ านาจปกครองตนเอง การเลือกตั้ง
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ผู้สมัครเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการเลือกตั้งผู้สมัครเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น 
 (2) การพัฒนาการทางการเมือง มีจุดเริ่มต้นจากการปฏิรูปการเมืองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการทาง
การเมืองที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมือง มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างส่วนบน ที่
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และระบบราชการ และโครงสร้างส่วนล่าง ที่ประกอบด้วย ภาคประชาชน กลุ่ม
ประชาสังคม ทั้งที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม องค์การพัฒนาเอกชน และกลุ่มประชา
สังคมอ่ืน มีการรวมกลุ่มกันหลากหลายรูปแบบ 
 (3) การสื่อสารทางการเมือง ความเจริญเติบโตของเมืองที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการสื่อสารทาง
การเมืองแตกต่างจากอดีตเพราะแม้มุ่งเน้นการสื่อสารจากสื่อสิ่งสื่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ แต่มีความแตกต่าง
ในรายละเอียด ที่ส าคัญ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดความส าคัญลง และสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่หลากหลาย เป็นการสื่อสาร
หลายทิศทาง ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมือง ที่ส าคัญ คือ เหตุการณ์อาหรับสปริง และน าไปสู่
การประท้วงในพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งในเมืองและ
ประเทศเป็นวงกว้าง 
 (4) พลวัตทางการเมือง ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเมืองและความส าคัญของเมือง ท าให้การเมือง
ระดับนครและมหานครมีความสัมพันธ์กับระดับประเทศ ทั้งกลุ่มทางสังคม กลุ่มการเมือง และพรรคการเมือง ท า
ให้กลุ่มทางสังคมมีบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระดับประเทศ ผู้บริหารนครและมหานครหลายแห่ง
ก้าวด ารงต าแหน่งนักการเมืองระดับประเทศจนสามารถด ารงต าแหน่งสูงสุดในฝ่ายบริหาร ความเปลี่ยนแปลงของ
พลวัตทางการเมืองที่ต่อเนื่องท าให้การเมืองในนครและมหานครมีพลวัตของความเปลี่ยนแปลงในอนาคต     
 
แนวตอบกิจกรรมที่ 5.2.3  
 แนวคิดการบริหารในนครและมหานครมาจากแนวคิดที่ส าคัญ คือ การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ของภาครัฐ 
(Reinventing Government) ที่มาจากการน าเสนอที่แพร่ขยายอย่างกว้างขวาง ของนายอัล กอร์  รอง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีคลินตัน นับตั้งแต่ ค.ศ. 1993 นับเป็นการปฏิรูประบบราชการตาม
แนวทางของสหรัฐอเมริกา ที่มีสาระส าคัญในการบริหารจัดการนครและมหานคร ประกอบด้วย (1) การเป็นรัฐบาล
ที่ท าหน้าที่ กระตุ้น  (Catalytic Government)  (2)  การที่ ชุมชนเป็นเจ้ าของรัฐบาล (Community-own 
Government) ประชาชนเป็นเจ้าของชุมชน (3) การเป็นรัฐบาลที่ท าหน้าที่แข่งขัน (Competitive Government) 
(4) รัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ (Mission-Driven Government) (5) รฐับาลเน้นที่ผลลัพธ์ (Result-Oriented 
Government)  การค้นหาผลลัพธ์  (outcome)  (6)  รั ฐบาลที่ ขับ เคลื่ อนด้ วยลูกค้ า  (Customer-Driven 
Government) (7) รัฐบาลที่มุ่งเน้นการหารายได้ (Enterprising Government) (8) การเป็นรัฐบาลที่คาดการณ์
ถึ ง อน าคต  ( Anticipatory Government)  (9)  กา ร เป็ น รั ฐ บ าลที่ ก ร ะจ ายอ า น า จ  ( Decentralization 
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Government) และ (10) รัฐบาลเน้นการตลาด (Market-Oriented Government) เป็นการส่งเสริมการใช้กลไก
ตลาด  

 
แนวตอบกิจกรรมที่ 5.2.4   

วงจรหรือขั้นตอนของนโยบายสาธารณะที่น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของนครและมหานครแบ่งเป็น 5 
ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่หนึ่ง การก่อตัวของนโยบายสาธารณะ เป็นการน าปัญหาสาธารณะ (public 
issue) เป็นการน าปัญหาสาธารณะสู่ความเปลี่ยนแปลงเป็นนโยบาย ขั้นตอนที่สอง การก าหนดนโยบายสาธารณะ 
มาจากผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะตัดสินใจ (Decision-Making) ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมือง เพ่ือเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด ขั้นตอนที่สาม การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจ า ขั้นตอนที่สี่ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ เป็นการวัด การประเมินที่
ผล ผลลัพธ์ และผลกระทบ ของนโยบายสาธารณะภายหลังการน านโยบายไปปฏิบัติ และขั้นตอนที่ห้า ความ
ต่อเนื่อง การทดแทน และการสิ้นสุดนโยบายสาธารณะ เป็นการพิจารณาว่านโยบายสาธารณะนั้นควรได้รับการ
ปฏิบัติหรือยกเลิกต่อไป หากต้องท าต่อควรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร 

วงจรหรือขั้นตอนของนโยบายสาธารณะมีความสัมพันธ์กับระบบราชการเพราะระบบราชการมีบทบาท
ก าหนดบรรทัดฐาน (norms) เปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะที่มีนโยบายใหม่ ท าให้ต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่
แทนที่หน่วยงานเดิมที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operational Procedures: SOPs) และความไม่
ชัดเจนของนโยบายสาธารณะท าให้ข้าราชการประจ า (bureaucrat) ระดับสูง มีบทบาทเพ่ือท าหน้าที่ตัดสินใจใน
นโยบายสาธารณะ ซึ่งมักสนองตอบต่อตนเอง กลุ่ม และพรรคพวกของตนเป็นหลัก นโยบายสาธารณะของฝ่าย
การเมืองในนครและมหานครถือก าเนิดจากการก าหนดของตัวแสดงทางการเมืองที่มาจากการเป็นตัวแทนของ
ประชาชนผ่านการเลือกตั้ง ผ่านวงจรหรือกระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่
พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของฝ่ายการเมือง ตัวแสดงทางการเมืองในนครและมหานครทั้งหลายจึง
ต้องส่งมอบบริการสาธารณะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนให้มากท่ีสุด  
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แบบประเมินผลตนเองหลังเรียน 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง “ทิศทางและอนาคตของ

การเมืองในนครและมหานคร” 
ค าแนะน า     อ่านค าถามแล้วเขียนค าตอบลงในช่องว่างที่ก าหนดให้ นักศึกษามีเวลาท าแบบประเมินชุดนี้ 30 นาท ี
 
 
 จงอธิบายทิศทางและอนาคตของการเมืองในนครและมหานคร 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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เฉลยแบบประเมินผลตนเองหน่วยท่ี 5 
 
ก่อนเรียน 

โครงสร้างทางการเมือง หมายถึง ตัวแสดงทางการเมืองทางการเมือง ที่ประกอบด้วย บุคคล กลุ่ม องค์การ 
หน่วยงาน สถาบัน ของการเมืองในนครและมหานคร ที่ล้วนแล้วแต่แยกแยะและสอดประสาน เชื่อมโยงและ
เกี่ยวพันกัน  แบ่งเป็นตัวแสดงที่เป็นทางการ เป็นตัวแสดงที่มีการก าหนดรายละเอียดในกฎหมาย ข้อบัญญัติ กติกา 
ข้อบังคับ เป็นตัวแทนของประชาชนหรือท าหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายสู่ประชาชน ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา 
นักการเมอืง กลุ่มการเมือง พรรคการเมือง ข้าราชการประจ า พนักงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืน และตัว
แสดงที่ไม่เป็นทางการ เป็นตัวแสดงที่ไม่มีการก าหนดรายละเอียดในกฎหมาย ข้อบัญญัติ กติกา ข้อบังคับ อย่าง
เป็นทางการ แต่เป็นตัวแสดงที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stake holder) กลุ่มประชาชน กลุ่มประชาสังคม ที่ส าคัญ 
คือ กลุ่มผลประโยชน์ ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม ส่วนหนึ่งเป็นการเมืองภาคประชาชน ความเปลี่ยนแปลงของ
เมืองร่วมสมัยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเมืองส่งผลต่อการเมืองในนครและมหานคร จากตัวแสดงที่มีบทบาท
ที่อ านาจที่เปลี่ยนแปลงไป  

กระบวนการทางการเมือง หมายถึง การกระท า ความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง ระหว่างตัว
แสดงทางการเมืองด้วยกัน หรือระหว่างตัวแสดงทางการเมือง กับปัจจัย บริบท และสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนการทางการเมืองในการเมืองในนครและมหานครมีจุดเริ่มต้นจากการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองที่
วัฒนธรรมทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง อนาคตของการเมืองในนครและ
มหานครร่วมสมัย ที่ส าคัญ มาจากความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทางการเมืองจากความเปลี่ยนแปลงของ
สถาบันทางสังคมที่น ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงของการกล่อมเกลาทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง และการมี
ส่วนร่วมทางการเมือง ที่มีความแตกต่างและหลากหลาย จากเพศ การประกอบอาชีพ ฐานะ สถานภาพทางสังคม 
รายได้ หรืออ่ืนใด ที่น าไปสู่โครงสร้างของประชากร ที่ประกอบด้วย ชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง และชนชั้นล่าง ส่งผลต่อ
กระบวนการทางการเมืองที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์หรือท าลายล้าง  
  รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นมีความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่งผลต่อการเมืองใน
นครและมหานคร ที่ส าคัญ คือ การกระจายอ านาจที่เป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้ประเทศหลายประเทศ
ต่างมุ่งเน้นการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือลดกระแสการต่อต้านอ านาจของส่วนกลางที่
อาจน าไปสู่การแยกออกเป็นเอกราชหรือเป็นประเทศ ท าให้ประเทศหลายประเทศมีแนวโน้มที่กระจายอ านาจเพิ่ม
มากขึ้น เพ่ิมการส่งมอบบริการสาธารณะ (public service delivery) ให้กับประชาชนและภาคประชาสังคมมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต 
 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในนครและมหานครที่ส าคัญ คือ ความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูป
การเมือง การพัฒนาการทางการเมือง การสื่อสารทางการเมือง และพลวัตทางการเมือง  (1) การปฏิรูปการเมือง
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ของเมืองในนครและมหานคร มีสาเหตุที่ส าคัญมาจากความเปลี่ยนแปลงของเมือง ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การให้จังหวัดหรือเขตการ
ปกครองพิเศษมีอ านาจปกครองตนเอง การเลือกตั้งผู้สมัครเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กับการเลือกตั้งผู้สมัครเพื่อด ารงต าแหน่งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น 
 (2) การพัฒนาการทางการเมือง มีจุดเริ่มต้นจากการปฏิรูปการเมืองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการทาง
การเมืองที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมือง มีการสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างส่วนบน ที่
ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และระบบราชการ และโครงสร้างส่วนล่าง ที่ประกอบด้วย ภาคประชาชน กลุ่ม
ประชาสังคม ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหวทางการเมือง นับการเป็นวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่
ส าคัญของโลก เพราะเมืองซึ่งเป็นที่พ านักของชนชั้นกลางมีบทบาทส าคัญต่อการผลักดันการสถาปนาและสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย และมีบทบาทน าในการใช้พ้ืนที่สาธารณะทางด้านการเมืองการปกครองสรรค์
สร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนใหญ่ 
 (3) การสื่อสารทางการเมือง ความเจริญเติบโตของเมืองที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการสื่อสารทาง
การเมืองแตกต่างจากอดีตเพราะแม้มุ่งเน้นการสื่อสารจากสื่อสิ่งสื่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ แต่มีความแตกต่าง
ในรายละเอียด ที่ส าคัญ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดความส าคัญลง และสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่หลากหลาย ที่ส าคัญ คือ 
เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม ยูทูบ และจากการมุ่งเน้นเฉพาะช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ส่วนใหญ่มีการสื่อสาร
ทางเดียวจากชนชั้นน า เป็นการสื่อสารหลายทิศทาง ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมือง   

(4) พลวัตทางการเมือง ความเปลี่ยนแปลงทางการเมอืงของเมืองและความส าคัญของเมือง ท าให้การเมือง
ระดับนครและมหานครมีความสัมพันธ์กับระดับประเทศ ทั้งกลุ่มทางสังคม กลุ่มการเมือง และพรรคการเมือง ท า
ให้กลุ่มทางสังคมมีบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระดับประเทศ ผู้บริหารนครและมหานครหลายแห่ง
ก้าวด ารงต าแหน่งนักการเมืองระดับประเทศจนสามารถด ารงต าแหน่งสูงสุดในฝ่ายบริหาร ความเปลี่ยนแปลงของ
พลวัตทางการเมืองที่ต่อเนื่องท าให้การเมืองในนครและมหานครมีพลวัตของความเปลี่ยนแปลงในอนาคต     
 แนวคิดการบริหารในนครและมหานครมาจากแนวคิดที่ส าคัญ คือ การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ของภาครัฐ 
(Reinventing Government) ที่มาจากการน าเสนอที่แพร่ขยายอย่างกว้างขวางสมัยประธานาธิบดีคลินตัน 
นับตั้งแต่ ค.ศ. 1993 นับเป็นการปฏิรูประบบราชการตามแนวทางของสหรัฐอเมริกา ที่มีสาระส าคัญในการบริหาร
จัดการนครและมหานคร ประกอบด้วย (1) การเป็นรัฐบาลที่ท าหน้าที่กระตุ้น (Catalytic Government) คือ การ
เป็นรัฐบาลที่เน้นการก ากับติดตามมากกว่าการกระตุ้น (steering rather than rowing) (2) การที่ชุมชนเป็น
เจ้าของรัฐบาล (Community-own Government) ประชาชนเป็นเจ้าของชุมชน แตกต่างจากเดิมที่รัฐเป็นเจ้าของ
ชุมชน เป็นชุมชนที่มีประชาชนเป็นเจ้าของ และรัฐเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Empowerment rather than serving
) (3) การเป็นรัฐบาลที่ท าหน้าที่แข่งขัน (Competitive Government) เป็นรัฐบาลที่ท าหน้าที่ใส่การแข่งขันในการ
ส่งมอบบริการของรัฐ เช่น การเปิดประมูลเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามา เพ่ือหารายได้และเป็นรูปธรรม เป็นต้น 
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(Injecting competition into service) (4) รัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ (Mission-Driven Government) 
นับเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนตามหลักการการเปลี่ยนผ่าน (Transforming rule-driven organization) เป็นความ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่ยึดเป้าหมายแทนที่การยึดถึอกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ยึดถือนับตั้งแต่อดีต  
(5) รัฐบาลเน้นที่ผลลัพธ์ (Result-Oriented Government) การค้นหาผลลัพธ์ (outcome) ไม่ใช่ปัจจัยน าเข้า 
(input) และผลที่ได ้(output)  

(6) รัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยลูกค้า (Customer-Driven Government) เป็นการน านโยบายไปปฏิบัติของ
รัฐบาลที่สนองตอบความต้องการของลูกค้ามากกว่าระบบราชการ (Meeting the need of the customers, not 
the bureaucracy) (7) รัฐบาลที่มุ่งเน้นการหารายได้ (Enterprising Government) รัฐบาลในอนาคตเน้นการหา
เงินมากกว่าการใช้จ่ายเงิน เสมือนเป็นผู้ใหญ่ที่มีฐานะดีหรือเถ้าแก่ การเพ่ิมจ านวนประชากรที่ก าหนดให้ผู้ใช้เป็นผู้
จ่าย (user pay) (8) การเป็นรัฐบาลที่คาดการณ์ถึงอนาคต (Anticipatory Government) เป็นรัฐบาลที่เน้นการ
มองออกไปภายหน้า มองเห็นอนาคต มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา (Prevention rather than care) (9) 
การเป็นรัฐบาลที่กระจายอ านาจ (Decentralization Government) เป็นความเปลี่ยนแปลงจากสายการบังคับ
บัญชาสู่การสร้างทีมและการมีส่วนร่วม (From hierarchy to participation and teamwork) มีการพัฒนาและ
มอบอ านาจให้กับทีมงาน ลดสายการบังคับบัญชาลง  (10)  รัฐบาลเน้นการตลาด (Market-Oriented 
Government) เป็นการส่งเสริมการใช้กลไกตลาด  

วงจรหรือขั้นตอนของนโยบายสาธารณะที่น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของนครและมหานครแบ่งเป็น 5 
ขั้นตอน ประกอบด้วย การก่อตัวของนโยบายสาธารณะ การก าหนดนโยบายสาธารณะ การน านโยบายไปปฏิบัติ 
การประเมินผลนโยบายสาธารณะ และความต่อเนื่อง การทดแทน และการสิ้นสุดนโยบายสาธารณะ วงจรหรือ
ขั้นตอนของนโยบายสาธารณะมีความสัมพันธ์กับระบบราชการเพราะระบบราชการมีบทบาทก าหนดบรรทัดฐาน 
(norms) เปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะโดยเฉพาะการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operational Procedures: SOPs) เป็นการเฉพาะ ท าให้การก าหนดนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ
มักเป็นนโยบายที่มีอยู่เดิม เป็นนโยบายที่ไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก และเป็นนโยบายที่มีหน่วยงาน องค์การ พร้อม
ที่จะปฏิบัติ หากแต่เป็นนโยบายที่แตกต่างจากเดิมอย่างมาก เกินกว่าหน่วยงาน องค์การ หรือสถาบันที่มีอยู่เดิม
ปฏิบัติได้ ย่อมมีความจ าเป็นที่ต้องมีการจัดแบ่งจัดแยกออกเป็นหน่วยงานใหม่ และความไม่ชัดเจนของนโยบาย
สาธารณะท าให้ข้าราชการประจ า (bureaucrat) ระดับสูง มีบทบาทเพ่ือท าหน้าที่ตัดสินใจในนโยบายสาธารณะ 
ข้าราชการประจ าระดับสูงทั้งหลายเหล่านี้มิได้ยึดถือผลประโยชน์สูงสุด (maximize) ของประชาชน แต่กลับยึด
อรรถประโยชน์สูงสุดของตนเอง กลุ่ม และพรรคพวกของตนเป็นหลัก  
 นโยบายสาธารณะของฝ่ายการเมืองในนครและมหานครถือก าเนิดจากการก าหนดของตัวแสดงทาง
การเมืองที่มาจากการเป็นตัวแทนของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง ผ่านวงจรหรือกระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของฝ่ายการเมือง ตัวแสดงทาง
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การเมืองในนครและมหานครทั้งหลายจึงต้องส่งมอบบริการสาธารณะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนให้
มากที่สุด แต่การปฏิบัติตามนโยบายก่อให้เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามกรอบของนโยบายสาธารณะของ
ข้าราชการประจ าตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดปัญหาการตัดสินใจของข้าราชการที่ไม่เป็นประโยชน์
กับประชาชนเท่าที่ควร แต่กลับกลายเป็นประโยชน์กับฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ าในนครและมหานคร 
 
หลังเรียน 

โครงสร้างทางการเมือง หมายถึง ตัวแสดงทางการเมืองทางการเมือง ที่ประกอบด้วย บุคคล กลุ่ม องค์การ 
หน่วยงาน สถาบัน ในการเมืองในนครและมหานคร ที่ล้วนแล้วแต่แยกแยะและสอดประสาน เชื่อมโยงและเก่ียวพัน
กัน  แบ่งเป็นตัวแสดงที่เป็นทางการ เป็นตัวแสดงที่มีการก าหนดรายละเอียดในกฎหมาย ข้อบัญญัติ กติกา 
ข้อบังคับ เป็นตัวแทนของประชาชนหรือท าหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายสู่ประชาชน และตัวแสดงที่ไม่เป็นทางการ เป็น
ตัวแสดงที่ไม่มีการก าหนดรายละเอียดในกฎหมาย ข้อบัญญัติ กติกา ข้อบังคับ อย่างเป็นทางการ ความ
เปลี่ยนแปลงของเมืองร่วมสมัยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของเมืองส่งผลต่อการเมืองในนครและมหานคร มีความ
เปลี่ยนแปลงในการจัดโครงสร้างความสัมพันธ์ทางอ านาจของตัวแสดงทางการเมืองใหม่ มีการปฏิรูปการเมืองของ
นครและมหานคร และมีการเพ่ิมพ้ืนที่ให้กับตัวแสดงที่ไม่เป็นทางการ ที่ส าคัญ คือ กลุ่มประชาสังคมที่มีความ
หลากหลายในสังคม ปัญหาหรือประเด็นส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับนครและมหานคร และส่วนหนึ่งเป็น
ปัญหาหรือประเด็นปัญหาอื่น   

กระบวนการทางการเมือง หมายถึง การกระท า ความสัมพันธ์ และปฏิสัมพันธ์ทางการเมือง ระหว่างตัว
แสดงทางการเมืองด้วยกัน หรือระหว่างตัวแสดงทางการเมือง กับปัจจัย บริบท และสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนการทางการเมืองในการเมืองในนครและมหานครมีจุดเริ่มต้นจากการอบรมกล่อมเกลาทางการเมืองที่
สถาบันทางสังคม ประกอบด้วย สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา สถาบันเศรษฐกิจ สถาบัน
การเมืองการปกครอง และสถาบันนันทนาการ การกล่อมเกลาทางการเมืองนับเป็นรากฐานส าคัญที่น ามาสู่
วัฒนธรรมทางการเมือง ที่แบ่งเป็น วัฒนธรรมทางการเมืองแบบคับแคบ แบบไพร่ฟ้า และแบบมีส่วนร่วม น าไปสู่
พฤติกรรมทางการเมืองที่เป็นไปอย่างการสร้างสรรค์ และตรงกันข้าม และน าไปสู่การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
เป็นไปอย่างการสร้างสรรค์ และตรงกันข้าม 

  อนาคตของการเมืองในนครและมหานครร่วมสมัย ที่ส าคัญ มาจากความเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ
ทางการเมืองจากความเปลี่ยนแปลงของสถาบันทางสังคมที่น ามาสู่ความเปลี่ยนแปลงของการกล่อมเกลาทาง
การเมือง พฤติกรรมทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ที่มีความแตกต่างและหลากหลาย จากเพศ การ
ประกอบอาชีพ ฐานะ สถานภาพทางสังคม รายได้ หรืออ่ืนใด ที่น าไปสู่โครงสร้างของประชากร ที่ประกอบด้วย ชน
ชั้นสูง ชนชั้นกลาง และชนชั้นล่าง ส่งผลต่อกระบวนการทางการเมืองที่เป็นไปอย่างสร้างสรรค์หรือท าลายล้าง การ
มีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านกระบวนการทางการเมืองที่เป็นทางการ ที่ส าคัญ คือ การเลือกตั้ง การออกเสียง
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ประชามติ ประชาพิจารณ์ การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง การริเริ่มเสนอกฎหมาย และการคัดค้าน
กฎหมาย และกระบวนการทางการเมืองที่ไม่เป็นทางการ ที่ส าคัญ คือ การเดินขบวนประท้วง การปิดถนน การบุก
ยึดสถานที่ราชการ และการปิดล้อมสถานที่ราชการ น าไปสู่ความรุนแรงทางการเมืองภายหลัง 
  รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นมีความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ส่งผลต่อการเมืองใน
นครและมหานคร ที่ส าคัญ คือ การกระจายอ านาจที่เป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้ประเทศหลายประเทศ
ต่างมุ่งเน้นการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือลดกระแสการต่อต้านอ านาจของส่วนกลางที่
อาจน าไปสู่การแยกออกเป็นเอกราชหรือเป็นประเทศ ตัวอย่างที่ส าคัญ คือ อังกฤษ ที่ภายหลังเหตุการณ์เบรกซิสต์ 
(Brexit) ใน ค.ศ. 2016 ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ในสก๊อตแลนด์ลงประชามติสนับสนุนการเป็นสมาชิกสหภาพ
ยุโรป ท าให้รัฐบาลประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มกระจายอ านาจเพ่ิมมากขึ้น เช่นเดียวกับประ เทศหลายประเทศมี
แนวโน้มที่กระจายอ านาจเพ่ิมมากข้ึน การกระจายอ านาจที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นท าให้รัฐบาลท้องถิ่นที่มาจากการ
เลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในท้องถิ่นมีอ านาจและบทบาทเพ่ิมมากขึ้น เพ่ิมอ านาจต่อรองกับส่วนกลาง
หรือรัฐบาลกลางเพ่ือให้เพ่ิมอ านาจการบริหารจัดการภายใน การส่งมอบบริการสาธารณะ (public service 
delivery) ให้กับประชาชนและภาคประชาสังคมเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้รูปแบบความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลง ท าให้มี
การกระจายอ านาจมากท่ีสุด  
 ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในนครและมหานครที่ส าคัญ คือ ความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิรูป
การเมือง การพัฒนาการทางการเมือง การสื่อสารทางการเมือง และพลวัตทางการเมือง  (1) การปฏิรูปการเมือง
ของเมืองในนครและมหานคร มีสาเหตุที่ส าคัญมาจากความเปลี่ยนแปลงของเมือง พ้ืนที่ของเมือง การขยายของ
เมือง การลดพ้ืนที่ของเมือง และความเปลี่ยนแปลงอ่ืนที่ตามมา เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุและปัจจัยที่น าไปสู่
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น การให้จังหวัดหรือเขตการปกครองพิเศษมีอ านาจปกครองตนเอง การเลือกตั้ง
ผู้สมัครเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็นนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการเลือกตั้งผู้สมัครเพ่ือด ารงต าแหน่งเป็น
สมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นต้น 
 (2) การพัฒนาการทางการเมือง มีจุดเริ่มต้นจากการปฏิรูปการเมืองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการทาง
การเมืองที่มุ่งเน้นการสร้างความเป็นสถาบันทางการเมือง (Political Institutionalization) มีการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับโครงสร้างส่วนบน และโครงสร้างส่วนล่าง มีการรวมกลุ่มกันหลากหลายรูปแบบเพ่ือเคลื่อนไหวทาง
การเมืองทั้งก่อน ระหว่าง และภายหลังการมีส่วนร่วมทางการเมือง ทั้งการเลือกตั้ง การท าประชามติ การท า
ประชาพิจารณ ์การริเริ่มกฎหมาย การถอดถอนผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง และการคัดค้านกฎหมาย นับการเป็น
วางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ส าคัญของโลก เพราะเมืองซึ่งเป็นที่พ านักของชนชั้นกลางมีบทบาท
ส าคัญต่อการผลักดันการสถาปนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย และมีบทบาทน าในการใช้พ้ืนที่
สาธารณะทางด้านการเมืองการปกครองสรรค์สร้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นส่วนใหญ่ 
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 (3) การสื่อสารทางการเมือง ความเจริญเติบโตของเมืองที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการสื่อสารทาง
การเมืองแตกต่างจากอดีตเพราะแม้มุ่งเน้นการสื่อสารจากสื่อสิ่งสื่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ แต่มีความแตกต่าง
ในรายละเอียด ที่ส าคัญ คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ลดความส าคัญลง และสื่ออิเลคทรอนิกส์ที่หลากหลาย ที่ส าคัญ คือ 
เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตราแกรม ยูทูบ และจากการมุ่งเน้นเฉพาะช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ส่วนใหญ่มีการสื่อสาร
ทางเดียวจากชนชั้นน า เป็นการสื่อสารหลายทิศทาง ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเมือง อาจน าไปสู่
การประท้วงในพ้ืนที่สาธารณะที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทั้งในเมืองและ
ประเทศเป็นวงกว้าง 
 (4) พลวัตทางการเมือง ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของเมืองและความส าคัญของเมือง ท าให้การเมือง
ระดับนครและมหานครมีความสัมพันธ์กับระดับประเทศ ทั้งกลุ่มทางสังคม กลุ่มการเมือง และพรรคการเมือง ท า
ให้กลุ่มทางสังคมมีบทบาททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระดับประเทศ ผู้บริหารนครและมหานครหลายแห่ง
ก้าวด ารงต าแหน่งนักการเมืองระดับประเทศจนสามารถด ารงต าแหน่งสูงสุดในฝ่ายบริหาร ความเปลี่ยนแปลงของ
พลวัตทางการเมืองที่ต่อเนื่องท าให้การเมืองในนครและมหานครมีพลวัตของความเปลี่ยนแปลงในอนาคต     
 แนวคิดการบริหารในนครและมหานครมาจากแนวคิดที่ส าคัญ คือ การประดิษฐ์คิดค้นใหม่ของภาครัฐ 
(Reinventing Government) ที่มาจากการน าเสนอที่แพร่ขยายอย่างกว้างขวาง ของนายอัล กอร์  รอง
ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีคลินตัน นับตั้งแต่ ค.ศ. 1993 นับเป็นการปฏิรูประบบราชการตาม
แนวทางของสหรัฐอเมริกา ที่มีสาระส าคัญในการบริหารจัดการนครและมหานคร ประกอบด้วย (1) การเป็นรัฐบาล
ที่ท าหน้าที่กระตุ้น (Catalytic Government) คือ การเป็นรัฐบาลที่เน้นการก ากับติดตามมากกว่าการกระตุ้น (2) 
การที่ชุมชนเป็นเจ้าของรัฐบาล (Community-own Government) ประชาชนเป็นเจ้าของชุมชน แตกต่างจากเดิม
ที่รัฐเป็นเจ้าของชุมชน เป็นชุมชนที่มีประชาชนเป็นเจ้าของ และรัฐเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (3) การเป็นรัฐบาลที่ท า
หน้าที่แข่งขัน (Competitive Government) เป็นรัฐบาลที่ท าหน้าที่ใส่การแข่งขันในการส่งมอบบริการของรัฐ เช่น 
การเปิดประมูลเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามา เพ่ือหารายได้และเป็นรูปธรรม เป็นต้น (4) รัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยพันธ
กิจ (Mission-Driven Government) นับเป็นองค์การที่ขับเคลื่อนตามหลักการการเปลี่ยนผ่าน เป็นความ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานที่ยึดเป้าหมายแทนที่การยึดถึอกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ยึดถือนับตั้งแต่อดีต  
(5) รัฐบาลเน้นที่ผลลัพธ์ (Result-Oriented Government) การค้นหาผลลัพธ์ ไม่ใช่ปัจจัยน าเข้า และผลที่ได ้ 

(6) รัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยลูกค้า (Customer-Driven Government) เป็นการน านโยบายไปปฏิบัติของ
รัฐบาลที่สนองตอบความต้องการของลูกค้ามากกว่าระบบราชการ  (7) รัฐบาลที่มุ่งเน้นการหารายได้ (Enterprising 
Government) รัฐบาลในอนาคตเน้นการหาเงินมากกว่าการใช้จ่ายเงิน เสมือนเป็นผู้ใหญ่ที่มีฐานะดีหรือเถ้าแก่ 
การเพ่ิมจ านวนประชากรที่ก าหนดให้ผู้ใช้เป็นผู้จ่าย (8) การเป็นรัฐบาลที่คาดการณ์ถึงอนาคต (Anticipatory 
Government) เป็นรัฐบาลที่เน้นการมองออกไปภายหน้า มองเห็นอนาคต มุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา 
(9) การเป็นรัฐบาลที่กระจายอ านาจ (Decentralization Government) เป็นความเปลี่ยนแปลงจากสายการ
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บังคับบัญชาสู่การสร้างทีมและการมีส่วนร่วม มีการพัฒนาและมอบอ านาจให้กับทีมงาน ลดสายการบังคับบัญชาลง 
(10) รัฐบาลเน้นการตลาด (Market-Oriented Government) เป็นการส่งเสริมการใช้กลไกตลาด  

วงจรหรือขั้นตอนของนโยบายสาธารณะที่น าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงของนครและมหานครแบ่งเป็น 5 
ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่หนึ่ง การก่อตัวของนโยบายสาธารณะ เป็นการน าปัญหาสาธารณะ (public 
issue) เข้าสู่วาระนโยบาย (policy agenda) จากการเปิดของหน้าต่างนโยบาย (policy window) เริ่มจากการ
ค้นหาประเด็นปัญหา (Issue Search) หรือการก าหนดระเบียบวาระ (Agenda-setting) การกลั่นกรองประเด็น
ปัญหา (Issue Filtration) การนิยามปัญหา (Issue Definition) การพยากรณ์ (Forecasting) การก าหนด
วัตถุประสงค์ (Objection) และการวิเคราะห์ทางเลือก (Option Analysis) ขั้นตอนที่สอง การก าหนดนโยบาย
สาธารณะ มาจากผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะตัดสินใจ (Decision-Making) เพ่ือเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ขั้นตอนที่
สาม การน านโยบายไปปฏิบัติ เป็นการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่เป็นหน้าที่ของ
ข้าราชการประจ า ขั้นตอนที่สี่  การประเมินผลนโยบายสาธารณะ เป็นการวัด การประเมินที่ผล ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบ ของนโยบายสาธารณะภายหลังการน านโยบายไปปฏิบัติ และขั้นตอนที่ห้า ความต่อเนื่อง การทดแทน 
และการสิ้นสุดนโยบายสาธารณะ เป็นการพิจารณาว่านโยบายสาธารณะนั้นควรได้รับการปฏิบัติหรือยกเลิกต่อไป 
หากต้องท าต่อควรมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ อย่างไร 
 นโยบายสาธารณะของฝ่ายการเมืองในนครและมหานครถือก าเนิดจากการก าหนดของตัวแสดงทาง
การเมืองที่มาจากการเป็นตัวแทนของประชาชนผ่านการเลือกตั้ง ผ่านวงจรหรือกระบวนการนโยบายสาธารณะเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของฝ่ายการเมือง ตัวแสดงทาง
การเมืองในนครและมหานครทั้งหลายจึงต้องส่งมอบบริการสาธารณะให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนให้
มากที่สุด แต่การปฏิบัติตามนโยบายก่อให้เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามกรอบของนโยบายสาธารณะของ
ข้าราชการประจ าตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และก่อให้เกิดปัญหาการตัดสินใจของข้าราชการที่ไม่เป็นประโยชน์
กับประชาชนเท่าที่ควร แต่กลับกลายเป็นประโยชน์กับฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจ าในนครและมหานคร 
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