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ตอนท่ี 5.1  
ความผันเปลี่ยนของกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการภาคสาธารณะ 
 
 

เนื้อหาในส่วนนี้จะมุ่งเน้นอธิบายให้เห็นเป็นขั้นต้นถึงภูมิหลัง พัฒนาการ และลักษณะของความเปลี่ยนแปลง
ในการบริหารจัดการในภาคสาธารณะอันกระทบต่อแนวมอง วิธีการศึกษา และวิธีปฏิบัติทั้งทางด้านนโยบาย
สาธารณะและการบริหารจัดการภาคสาธารณะเป็นการทั่วไป ซึ่งครอบคลุมใน 3 ห้วงเวลาตามความเปลี่ยนแปลงใน
ระดับกระบวนทัศน์ (paradigm) อันหมายถึง ความเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานที่มีผลต่อวิธีคิดและวิธีปฏิบัติใน
กระบวนการทางนโยบายสาธารณะและการบริหารจัดการภาคสาธารณะอย่างลึกซึ้ง ดังนี้ 
 1. การขยายตัวในบทบาทและขนาดของระบบราชการกับการบริหารงานภาครัฐในแบบดั้งเดิม (the 
Growth of the Government and Traditional Public Administration, 1900-1980) 
 2. การลดขนาดและปรับบทบาทของภาครัฐกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (Shrinking the State and 
New Public Management, 1980-2000) 
 3. สภาวะไร้ศูนย์กลางกับการบริหารจัดการภาคสาธารณะในยุคการจัดการปกครอง (Centreless Society 
and Governance, 2000–ปัจจุบัน) 

โดยเนื้อหาของแต่ห้วงเวลามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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เรื่องท่ี 5.1.1 
การขยายตัวในบทบาทและขนาดของระบบราชการกับการบริหารงานภาครัฐ
ในแบบดั้ ง เดิ ม  (the Growth of the Government and Traditional 
Public Administration, 1900 - 1980) 
 

 
อาจกล่าวได้ว่า องค์ความรู้และการศึกษาด้านการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่หรือการบริหารงานภาค

สาธารณะสมัยใหม่ (Modern Public Administration) มีจุดเร่ิมต้นในราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เชื่อมต่อถึงระยะ
ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นี้เอง และความจ าเป็นในการสร้างสมองค์ความรู้ดังกล่าวเปน็ผลโดยตรงมาจากการขยายตัวใน
บทบาทของรัฐอันน ามาซึ่งการเติบโตของกลไกระบบราชการซึ่งเป็นสถาบันหลักในการขับเคลื่อนนโยบายและกิจกรรม
ต่าง ๆ ของรัฐแก่สังคมโดยรวม 

หากพิจารณาถึงบทบาทของรัฐเป็นการทั่วไปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งรัฐส่วนใหญ่ในโลกตะวันตกได้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่ (modern state) แล้ว พร้อมกันนี้สังคมและเศรษฐกิจโดยรวมก็เกิดความ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นสังคมสมัยใหม่ (modern society) ที่วางอยู่บนฐานของความเป็นสังคมอุตสาหกรรม 
อย่างไรก็ดี บทบาทของรัฐโดยรวมในห้วงเวลานี้ยังมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด ซึ่งที่ส าคัญคงได้แก่ บทบาทในการความมั่นคง
และการทหาร บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ บทบาทด้านการบังคับใช้กฎหมายและจัดระเบียบสังคม 
และบทบาทด้านการจัดวางและรักษากติกาในทางเศรษฐกิจ แต่เมื่อล่วงเข้าสู่คริสต์ศตวรรษที่ 20 ก็เกิดปรากฏการณ์
การขยายตัวในบทบาทของรัฐอย่างขนานใหญ่ ทั้งในด้านการจัดระบบสวัสดิการสังคม การจัดระบบสาธารณสุขและ
การประกันสุขภาพ การขยายสิทธิด้านการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ เป็นต้น การขยายตัวในบทบาทและภารกิจเหล่านี้ล้วนเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งเร่ิมเห็นได้อย่างเด่นชัดในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง1 

ค าอธิบายต่อปรากฏการณ์ดังกล่าวนั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายเหตุผล โดยอาจสรุปออกมาได้ใน 2 ปัจจัย
หลัก อันได้แก ่

ประการที่หนึ่ง เหตุผลในทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ระบบเศรษฐกิจในโลกตะวันตกในระยะครึ่งหลังของ
คริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นั้นมีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องบนฐานการผลิต
แบบอุตสาหกรรมในระบบทุนนิยม อย่างไรก็ดี ในระยะคริสต์ทศวรรษที่ 1930 เป็นต้นมาก็เกิดความผันผวนในระบบ
เศรษฐกิจโลกหลายประการทั้งสภาวะเศรษฐกิจถดถอยคร้ังใหญ่ (The Great Depression) ซึ่งเร่ิมต้นในปี ค.ศ. 1929 
ในประเทศสหรัฐอเมริกาอันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลก รวมถึงการเข้าสู่สภาวะสงคราม
อย่างต่อเนื่องยาวนานในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1940 ก็เป็นผลให้ภาคเอกชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในสภาวะ
ย่ าแย่ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปสู่ปัญหาทางสังคมต่าง ๆ มากมาย ท าให้รัฐบาลโลกตะวันตกเริ่มปรับแนวคิดใหม่เกี่ยวกับ

                                                 
1 B. Guy Peters. The Politics of Bureaucracy: An Introduction to Comparative Public Administration. 6th 

edition (Abingdon, Oxon: Routledge, 2010), pp. 7–8. 
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บทบาทรัฐในระบบเศรษฐกิจที่ เริ่มรับเอาแนวทางและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในส านักเคนส์ (Keynesian 
Economics) มาปรับใช้อย่างกว้างขวางจนกระทั่งกลายเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาลโลกตะวันตกตั้งแต่ช่วงปลายสภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่จนถึงช่วงการกลับมาขยายตัวอีกครั้งของระบบ
เศรษฐกิจในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งนี้ หัวใจส าคัญของแนวคิดเศรษฐศาสตร์ในแบบเคนส์ได้แก่การให้
ความส าคัญต่อรัฐในฐานะตัวแสดงหลักที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจเพื่อตัดตอนวงจรแห่งการถดถอย
ด้วยการกระตุ้นอุปสงค์รวม (aggregate demand) ในระบบตลาดผ่านการแทรกแซงโดยรัฐในรูปแบบต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านการจัดท าโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการจ้าง
งานและก าลังซื้อในระบบเศรษฐกิจอันจะน าไปสู่การฟื้นตัวของภาคการผลิตและระบบเศรษฐกิจโดยรวม 

รูปธรรมส าคัญที่สะท้อนถึงการด าเนินการตามแนวคิดดังกล่าว ได้แก่ โครงการ “นิวดีล” (New Deal) 
ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1930 ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงแผนการมาร์แชลล์ (Marshall Plan) หรือ แผนงานฟื้นฟูบูรณะ
ยุโรป (European Recovery Programme, ERP) ที่เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1947 ทั้งสองโครงการมีลักษณะร่วมกันนั่นคือ 
การใช้เครื่องมือทางการเงินการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐผ่านโครงการต่าง ๆ เพื่อการฟื้นฟูบูรณะ
เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญและน าไปสู่การเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า “นโยบายเศรษฐกิจ” (economic policy) 
ที่รัฐเข้าไป “จัดการ” ระบบเศรษฐกิจผ่านการวางแผนล่วงหน้า และมาตรการต่าง ๆ ตลอดจนประสบการณ์จากการ
ขับเคลื่อนโครงการทั้งสองข้างต้นนับเป็นจุดตั้งต้นส าคัญของการพัฒนาองค์ความรู้แขนงใหม่ขึ้นมานั่นคือ นโยบาย
สาธารณะ (Public Policy) 

ประการที่สอง เหตุผลในทางการเมือง กล่าวคือ ในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ระบอบ
การเมืองในโลกตะวันตกมีความเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญที่อ านาจทางการเมืองซึ่งเคยอยู่ในมือของชนชั้นน าหรือคน
กลุ่มน้อยไปสู่การค่อย ๆ เข้ามาร่วมแบ่งปันอ านาจในทางการเมืองของคนกลุ่มต่าง ๆ ทางสังคมที่ขยายวงกว้างออกไป
เร่ือย ๆ ซึ่งรูปธรรมของความเปลี่ยนแปลงก็ได้แก่ การขยายสิทธิในทางการเมืองและการมีสิทธิออกคะแนนเสียงของ
คนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมที่เพิ่มขึ้นตามล าดับ ผลจากการขยายสิทธิทางการเมืองดังกล่าวก็เป็นผลให้รัฐจะต้องมีการปรับ
บทบาทไปตามอุดมการณ์และแนวคิดทางการเมืองใหม่ ๆ โดยเฉพาะกลุ่มแนวคิดในสายสังคมนิยม (Socialism) และ
การจะต้องปรับภารกิจตามไปความคาดหวังและความต้องการใหม่  ๆ ของกลุ่มคนทางสังคม ทั้งนี้ ผลลัพธ์ส าคัญ
สะท้อนได้จากการค่อย ๆ ขยายบทบาทและภารกิจของรัฐผ่านการสร้างหลักประกันและการจัดท าบริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ไปตามสิทธิที่พึงได้รับให้ครอบคลุมทุกกลุ่มทางสังคมในฐานะพลเมืองของรัฐ  (Entity Programs) จนกระทั่ง
น าไปสู่การเกิดขึ้นของ “รัฐสวัสดิการ” (Welfare State) ของหลายประเทศในยุโรปตะวันตก ขณะที่ ในอีกหลาย
ประเทศก็มีลักษณะเป็น “รัฐที่มีแนวนโยบายมุ่งเน้นสวัสดิการ” (Welfare Policy-Oriented State) 

ปรากฏการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ได้ขยายตัวออกจากกลุ่มประเทศในโลกตะวันตกไปสู่ภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลก  
จนน าไปสู่ลักษณะร่วมกันของการบริหารงานภาครัฐทั่วโลกในระยะต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงคริสต์ทศวรรษที่ 
1980 ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง การขยายตัวของรัฐบาล (The growth of the government) กล่าวคือ การขยาย
บทบาทและภารกิจหน้าที่ของรัฐ ได้น าไปสู่การขยายตัวของรัฐบาลอย่างก้าวกระโดดทั้งในเชิงปริมาณและในเชิง
คุณภาพ โดยในด้านหนึ่งกลไกของรัฐทั้งในด้านจ านวนหนว่ยงานและบุคลากรได้เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตรา
ที่รวดเร็ว ขณะเดียวกัน บทบาทของรัฐก็ค่อย ๆ แผ่ขยายออกไปครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของชีวิตผู้คนในสังคมอย่างรอบ
ด้าน ประเด็นปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ภายในสังคมที่แต่เดิมเป็นเรื่องของเอกชนหรือถูกมองว่าเป็นประเด็น
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ปัญหาส่วนตัว เริ่มกลายเป็นประเด็นปัญหาสาธารณะหรือเป็นพื้นที่ส่วนรวมที่รัฐแผ่บทบาทและกลไกเข้ามารับผิดชอบ
จัดการ อาทิ การศึกษา สวัสดิการสังคม การรักษาพยาบาล ฯลฯ 

ประการที่สอง การขับเคลื่อนงานผ่านกลไกในระบบราชการ (Bureaucracy) กล่าวคือ กลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของรัฐโดยส่วน่ใหญ่ยังคงอยู่ภายใต้รูปแบบโครงสร้างองค์กรในแบบระบบราชการที่ค่อย  ๆ 
พัฒนาขึ้นในระยะคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นรูปแบบกลไกรัฐที่มุ่งเน้นการจัดโครงสร้างแบบรวมศูนย์อ านาจในการ
บัญชาการ และมีรูปแบบวิธีการด าเนินงานที่เน้นความเป็นเอกภาพและความเป็นแบบแผนเดียวกัน ซึ่งกลไกระบบ
ราชการได้ค่อย ๆ กลายเป็นแก่นกลางหรือหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนงานภาครัฐทั่วโลก 

ป ร ะ ก า ร ที่ ส า ม  ก า รขั บ เค ลื่ อ น ภ า รกิ จ ผ่ า น ก า ร จั ด ท า โด ย ก ล ไก รั ฐ โด ย ต ร ง (Direct 
Administration/Direct Provision) กล่าวคือ ในการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ของรัฐที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนั้น 
จะมีลักษณะวิธีการด าเนินการจัดท าในลักษณะ “รัฐท าเอง” ในทุก ๆ กระบวนงาน นั่นคือ หากภารกิจใดถือว่าเป็น
ภารกิจและบทบาทของรัฐ รัฐบาลต่าง ๆ ก็มักจะมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว
โดยตรง ผ่านการใช้ทรัพยากรทางการบริหารและบุคลากรของรัฐเพื่อรับผิดชอบจัดท าในทุก  ๆ ขั้นตอนตั้งแต่การ
ก าหนดแผนงาน กิจกรรม และโครงการ ไปจนถึงการด าเนินการจัดท าเพื่อส่งมอบริการสาธารณะหรือการเข้าไป
จัดการกับประเด็นปัญหาทางสังคมโดยหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง 

ลักษณะร่วมในข้างต้นได้กลายเป็นรูปแบบและวิธีการด าเนินภารกิจของรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก
ภายใต้กระบวนทัศน์ที่เรียกว่า “การบริหารงานภาครัฐในแบบดั้งเดิม” (Old/Traditional Public Administration)2 
ซึ่งเป็นการบริหารงานที่มุ่งเน้นกระบวนการท างานที่อิงกับระเบียบกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง  ๆ, การมุ่งเน้นการจัด
โครงสร้างองค์กรในแนวดิ่งและกระจายโครงสร้างในแนวราบไปตามกลุ่มภารกิจ, การมุ่งเน้นกระบวนการทางนโยบาย
สาธารณะที่มีเอกภาพสูง, การบริหารงานบุคลากรและระบบงบประมาณที่เน้นความเป็นเอกภาพและรวมศูนย์อ านาจ, 
โครงสร้างความสัมพันธ์ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลจะวางอยู่บนหลักสายการบังคับบัญชา (hierarchies), 
กระบวนการบริหารจะเป็นไปตามปัจจัยน าเข้า (input-oriented) อันได้แก่อ านาจหน้าที่และทรัพยากรของหน่วยงาน
ที่มีอยู่หรือได้รับจัดสรร, การจัดท าและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จโดยหน่วยงานของรัฐโดยตรง, 
การให้บริการโดยยึดเอาหน่วยงานของรัฐเป็นศูนย์กลางในฐานะผู้ให้บริการและมองประชาชนในฐานะผู้รับบริการ 
 ภายใต้กระบวนทัศน์เช่นนี้ รัฐจึงมีบทบาทและวิธีการด าเนินงานในฐานะ “ผู้พายเรือ” (rowing) ด้วยการ
รับผิดชอบจัดท าภารกิจต่าง ๆ โดยกลไกของตนเองโดยตรง จึงเป็นผลให้กระบวนการทางนโยบายสาธารณะจึงถูก
ด าเนินการในทุก ๆ กระบวนงานที่จ ากัดวงภายใต้กลไกของรัฐเท่านั้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความเป็น “สาธารณะ” ใน
กระบวนการทางนโยบายจึงหมายถึงกระบวนการทางนโยบาย “ของรัฐ” และ “โดยรัฐ” ดังนั้น ความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของนโยบายหนึ่งจึงขึ้นอยู่กับ หนึ่ง ความสามารถในการตัดสินใจเพื่อก าหนดและสร้างมาตรการทางนโยบายที่
เหมาะสม และสอง ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐในฐานะกลไกในการน าเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นส าคัญ 
ดังนั้น การศึกษาและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะ จึงมุ่งเน้นการสร้างตัวแบบและเครื่องมือเพื่อการ
วิเคราะห์ทางเลือกนโยบาย พร้อม ๆ กับพัฒนาเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ “ภายใน” หน่วยงาน

                                                 
2 โปรดดู วสันต์ เหลืองประภัสร์, “การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย : สองกระแสความคิดใน

การบริหารงานภาครัฐ ลูกค้า หรือ พลเมือง,” Uรัฐศาสตร์สาร. ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 (2548): 35 – 86 และ Janet V. Denhardt and Robert B. 
Denhardt. The New Public Service: Serving, not Steering. 3rd edition (New York: M. E. Sharpe, 2011), pp. 5-12. 
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ของภาครัฐเป็นส าคัญทั้งในด้านกระบวนการวางแผน การจัดการงบประมาณ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการ
บริหารจัดการต่าง ๆ 
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เรื่องท่ี 5.1.2 
การลดขนาดและปรับบทบาทของภาครัฐกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(Shrinking the State and New Public Management, 1980-2000) 
 
 
 การขยายบทบาทของรัฐอย่างต่อเนื่องต้องประสบกับจุดเปลี่ยนส าคัญนับแต่คริสต์ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้น
มา อันเนื่องมาจากสภาวะผันผวนทั้งในทางเศรษฐกิจและการเมืองในระยะคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สถานะ บทบาท และความคาดหวังในการด าเนินงานของรัฐอย่างมีนัยส าคัญ ท าให้ตลอดห้วงสองทศวรรษสุดท้ายของ
คริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นยุคสมัยที่รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกตกอยู่ภายใต้คลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า 
“การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ” (the wave of public sector reform) 
 การแสวงหาวิถีทางใหม่ในการบริหารจัดการภาครัฐเริ่มปรากฏเดิ่นชัดในกลุ่มประเทศแองโกลแซกซอน 
(Anglo-Saxon countries) อันได้แก่ สหราชการอาณาจักร นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ซึ่งต้องประสบกับปัญหา
สภาวะถดถอยในทางเศรษฐกิจซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสถานะทางการคลังของรัฐบาล ท าให้รัฐบาลเหล่านี้เริ่มหันเหออก
จากกระบวนทัศน์ทางการบริหารงานภาครัฐในแบบดั้งเดิม ไปสู่การแสวงหาแนวทางใหม่ผ่านการปรับใช้แนวคิดและ
มาตรการใหม่ ๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานและการจัดท าบริการต่าง ๆ เกิดผลการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและ
มีความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร ซึ่งในระยะเวลาต่อมาประเทศอ่ืน ๆ ทั้งสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศในภาคพื้นยุโรป 
รวมถึงประเทศในภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลกก็เริ่มรับเอาแนวทางการปฏิรูปดังกล่าวมาปรับใชใ้นประเทศของตนเช่นเดียวกัน 
แม้ว่ามาตรการที่น ามาปรับใช้และระดับความรุนแรงของความเปลี่ยนแปลงอาจจะมากน้อยต่างกัน แต่เราก็สามารถ
สรุปได้ว่า ตลอดห้วงคริสต์ทศวรรษที่ 1990 คลื่นของการปฏิรูประบบราชการได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่แผ่ขยายไป
ทั่วโลก (global phenomenon) ภายใต้กลุ่มแนวคิดที่เรียกกันในเวลาต่อมาว่า “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” (New 
Public Management) 
 ทั้งนี้ แรงผลักที่น าไปสู่คลื่นของการปฏิรูปที่ปรากฏในหลายประเทศทั่วโลกนั้น อาจสามารถสรุปได้ใน        
3 ประการ ดังนี้3 
 ประการที่หนึ่ง ความจ าเป็นในการต้องตัดทอนรายจ่ายภาครัฐ (a “scissors movement”) กล่าวคือ 
การขยายตัวในการจัดท าบริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านกรอบนโยบายสวัสดีการสังคมที่ขยายตัวมาโดยตลอดในระยะ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อันน าไปสู่การขยายตัวอย่างขนานใหญ่ของกลไกภาครัฐก็ต้องเผชิญกับขีดจ ากัด เนื่องจาก
สภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจได้ส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของรายได้จากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาล ( tax revenue) 
ขณะที่การแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่หรือการข้ึนอัตราภาษีที่เป็นแหล่งรายได้เดิมก็กระท าได้ล าบาก ดังนั้น การตัดทอน

                                                 
3 Christopher Pollit and Geert Bouckaert, “Evaluating Public Management Reforms: An International Perspective,” 

in Evaluating in Public-Sector Reform: Concepts and Practice in International Perspective. Hellmut Wollmann, ed.  
(Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2003), pp. 12 – 35. 
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รายจ่ายภาครัฐและการลดการขยายตัวในบทบาทและกลไกภาคราชการจึงกลายเป็นแนวนโยบายส าคัญของรัฐบาลใน
หลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย4 

ประการที่สอง ความจ าเป็นในการยกระดับมาตรฐานการบริการสาธารณะและผลการด าเนินงานตาม
ความคาดหวังที่เปลี่ยนไป กล่าวคือ ประชาชนโดยทั่วไปเริ่มมีความคาดหวังในผลการด าเนินงานและมาตรฐานการ
บริการต่าง ๆ ของรัฐที่สูงขึ้น และเริ่มจะไม่อดทนและวิพากษ์วิจารณ์การด าเนินงานต่าง ๆ ของรัฐบาลที่มีความล่าช้า 
ไม่ยืดหยุ่น และไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน เหล่านี้จึงเป็นแรงกดดันต่อรัฐบาลให้ต้องมีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีผลงานและมาตรฐานการบริการที่ดีขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง การด าเนินงานต่าง ๆ ของไม่ต้อง
ไม่เพียงแต่สามารถจัดท าและส่งมอบบริการต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงเท่านั้น หากแต่มาตรการฐานการ
บริการก็จะต้องมีคุณภาพดีขึ้น ตรงกับความต้องการ มีความรวดเร็ว รวมถึงการบริการที่ดีอ่ืน ๆ เฉกเช่นเดียวกันกับที่
ประชาชนคาดหวังจากการบริการในภาคเอกชน 

ประการที่สาม ความจ าเป็นในการท าให้เกิดความรับผิดรับชอบ (accountability) ในการด าเนินงาน
ของรัฐ กล่าวคือ เมื่อรัฐบาลต่าง ๆ เริ่มมีกระบวนการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐไปสู่ทิศทางใหม่  ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการภาครัฐ รวมถึงมาตรการการปฏิรูปอ่ืน  ๆ เหล่านี้ย่อมมีผลให้
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไป ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการตรวจสอบ
และสร้างความรับผิดรับชอบโดยประชาชน หลาย ๆ ประเทศจึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาและแสวงหากลไกใหม่ ๆ เพื่อ
เป็นหลักประกันว่า การปฏิรูปต่าง ๆ ด้วยวิถีทางในการด าเนินงานใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น จะสนองตอบต่อเจตจ านงและ
ปกป้องสิทธิที่พึงมีพึงได้ของประชาชนพลเมืองโดยรวม 

นอกเหนือจากที่กล่าวมา ยังปรากฏแรงผลักและปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืน ๆ ให้เกิดการปฏิรูป อาทิ บริบทของ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลกที่ต้องพึงพิงกันมากขึ้นซึ่งท าให้การด าเนินงานในแบบดั้งเดิมนั้น
จะต้องปรับตัว หรืออิทธิพลทางความคิดในแบบเสรีนิยมใหม่ที่มีต่อผู้น าของรัฐบาลหลาย ๆ ประเทศในเวลานั้นซึ่ง
มุ่งเน้นน าเสนอมาตรการเพื่อลดขนาดภาครัฐ หรือการปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นปัจจัยเก้ือหนุนให้รัฐ
สามารถปรับรูปแบบการด าเนินงานใหม่ ๆ ได้ภายใต้ต้นทุนที่ถูกลง เป็นต้น5 

มาตรการและเนื้อหาสาระของการปฏิรูปที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ นั้นมีลักษณะร่วมกันในประการส าคัญนั่น
คือ การพยายามที่จะทดแทนกลไกดั้งเดิมแบบระบบราชการของรัฐที่ใหญ่โตเทอะทะและประสิทธิภาพต่ าด้วยการ
แสวงหากลไกและวิธีการใหม่ ๆ ที่สามารถท าให้การขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ของรัฐนั้นมีผลการด าเนินงานที่สูงขึ้นภายใต้
ต้นทุนที่เหมาะสมภายใต้กระบวนทัศน์ที่เรียกว่า การจัดการภาคร้ฐแนวใหม่ ซึ่งกระบวนทัศน์ดังกล่าวนี้มีรากฐานทาง
ความคิดมาจาก “การแต่งงานของสองกระแสความคิดที่แตกต่างกัน”6 ซึ่งได้แก่ แนวคิดเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ 

                                                 
4 แนวนโยบายในการจ ากัดการเติบโตของระบบราชการ โดยเฉพาะการจ ากัดการขยายตัวของจ านวนข้าราชการพลเรือน เร่ิมบังคับใช้

อย่างจริงจังในระยะต้นของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซ่ึงได้กลายเป็นแนวนโยบายที่ถูกยึดถืออย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

5 V. Wright, “Reshaping the State: Implications for Public Administration.” West European Politics 17, no. 3 (1994): 
102-34, cited by Mark Bevir, R. A. W. Rhodes, and Patrick Weller, “Traditions of Governance: Interpreting the Changing Role 
of the Public Sector.” Public Administration. 81, no. 1 (2003): 1 – 17. 

6 “a marriage of two different streams of ideas” โปรดดู Christopher Hood, “A Public Management 
for All Seasons?” Public Administration. 69, Spring (1991): 3 – 19. 
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(New Institutional Economics) และแนวคิดการจัดการนิยม (Managerialism) กล่าวคือ ในด้านหนึ่งแนวคิด
เศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่จะมุ่งเน้นการสร้างหลักการทางการบริหารโดยอิงอยู่กับการจัดความสัมพันธ์ภายใต้ระบบ
สัญญา (contractual arrangement) เพื่อท าให้เกิดความสามารถในการควบคุมผลลัพธ์ของการด าเนินงาน และใน
อีกด้านหนึ่ง เป็นการกลับมาของการจัดการนิยมซึ่งเชื่อมั่นในหลักการจัดการที่เป็นสากล และถือว่าสมรรถนะในการ
จัดการและการจัดการแบบมืออาชีพคือหัวใจส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินงาน7 

การจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็นการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารงานภาครัฐซึ่งวางอยู่บนหลักการและ
แนวคิดที่แตกต่างจากการบริหารงานภาครัฐแนวเก่าอย่างสิ้นเชิงทั้งในด้านการจัดโครงสร้าง กระบวนการบริหาร และ
วิถีทางในการจัดท าและส่งมอบบริการสาธารณะต่าง ๆ ทั้งนี้ โดยในงานของ คริสโตเฟอร์ ฮูด (Christopher Hood) 
ได้ให้ค าอธิบายและสรุปถึงลักษณะส าคัญ  ๆ ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ 7 หลักการดังต่อไปนี้8 

1. การมุ่งเน้นการจัดการแบบมืออาชีพ (hands-on professional management) หมายถึง การ
พยายามปรับปรุงการด าเนินงานจากวิถีดั้งเดิมไปสู่การจัดการสมัยใหม่โดยนักบริหารมืออาชีพที่มีทักษะและความรู้
ความสามารถสูงเพื่อรับผิดชอบการจัดการงานขององค์กรโดยรวมอย่างคล่องตัวและมีความเป็นอิสระ 

2. การก าหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม (explicit standards 
and measures of performance) หมายถึง การพยายามก าหนดและนิยามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
ความส าเร็จให้มีความชัดเจนและชี้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
มากกว่ากระบวนการ 
 3. การบริหารที่มุ่งเน้นการควบคุมสัมฤทธิผล (output controls) หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ทางการบริหารจากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมปัจจัยน าเข้าและความถูกต้องตามกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ ไปสู่การ
มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานโดยมีตัวชี้วัดในเชิงปริมาณที่ชัดเจน และเชื่อมโยงเข้ากับการจัดสรรทรัพยากร
และการให้รางวัล 
 4. การปรับโครงสร้างการด าเนินงานภายใต้องค์กรขนาดใหญ่ไปสู่การกระจายงานออกไปยังหน่วยปฏิบัติ
ขนาดเล็ก (disaggregation) หมายถึง การปรับรูปแบบการด าเนินงานภายใต้องค์กรขนาดใหญ่ที่รวมเอาภารกิจทุก
อย่างภายใต้หน่วยงานเดียวที่เน้นความเป็นเอกภาพสูงไปสู่การแตกภารกิจออกเป็นงานย่อย ๆ เพื่อมอบให้หน่วยงาน
ขนาดเล็ก ๆ รับผิดชอบจัดท าแทน หรือเป็นการจัดโครงสร้างองค์กรที่เน้นการกระจายอ านาจในเชิงภารกิจสู่หน่วย
ระดับปฏิบัติมากข้ึน 
 5. การมุ่งเน้นให้เกิดการแข่งขันในระบบบริหารงานภาครัฐมากขึ้น (competition) หมายถึง การพัฒนา
กลไกบางอย่างเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานภายใต้บรรยากาศของการแข่งขันคล้ายคลึงกับ
ภาคเอกชน เพื่อท าให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและการบรรลุซึ่งมาตรฐานการจัดท าบริการสาธารณะที่
สูงขึน้โดยอาศัยระบบสัญญาหรือข้อตกลง 
                                                 

7 โปรดดู วสันต์ เหลืองประภัสร์, “การจัดการภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย : สองกระแสความคิดใน

การบริหารงานภาครัฐ ลูกค้า หรือ พลเมือง.” Uน. 35–86. 

8 Christopher Hood, “A Public Management For All Seasons?” p. 3-19 and “Contemporary Public Management: A 
New Global Paradigm” Public Policy and Administration. 10: 2(1995): 104-117 อ้างถึงใน วสันต์ เหลืองประภัสร์ , “การจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่กับการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย: สองกระแสความคิดในการบริหารงานภาครัฐ ลูกค้า หรือ พลเมือง.” Uน. 35 – 
86. 
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 6. การมุ่งเน้นแนวทางการจัดการในแบบเอกชนมากขึ้น (private-sector-style management 
practices/business-like approach) หมายถึง การหยิบยืมและน าเอาแนวทางการจัดการที่ปรากฏในภาคเอกชน
มาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐมากขึ้น เช่น ระบบการจ้างงานแบบสัญญาระยะสั้น, การบริหารงานโดยอาศัย
ข้อตกลงว่าด้ วยผลงาน (performance agreements), การก าหนดพันธกิจหลักของหน่วยงาน (mission 
statements) เป็นต้น 
 7. การบริหารงานที่มุ่งเน้นความประหยัด (parsimony) หมายถึง การปรับรูปแบบการท างานที่จะต้อง
ตระหนักว่า ทรัพยากรที่จะต้องใช้ในการด าเนนิงานตา่ง ๆ อาท ิงบประมาณ บุคลากร หรือเวลา เหล่านี้มิใช่แต่เพียง
สิ่งที่รัฐจัดสรรให้หน่วยงานราชการใช้ส าหรับการด าเนินงานตามภารกิจ หากแต่เป็น “ต้นทนุ” ที่จะต้องพยายามใช้
อย่างประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 อาจกล่าวได้ว่า คลื่นของการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐในห้วงสองทศวรรษสุดท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ 
20 ภายใต้อิทธิพลของกระบวนทัศน์ในแบบการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในการ
ด าเนินงานของรัฐอย่างมีนัยส าคัญ กล่าวคือ รัฐได้เกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้พายเรือ” ไปสู่ “ผู้กุมหางเสือ
เรือ” (steering) ผ่านการลดทอดบทบาทและขนาดของกลไกในระบบราชการดั้งเดิม และการมุ่งเน้นด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายและการจัดท าบริการต่าง ๆ ด้วยกลไกรัฐโดยตรง (direct administration / direct provision) 
ไปสู่การแสดงบทบาทในฐานผูคุ้มกฎคุมเกณฑ์ (regulator) และผู้เกื้อหนุน (facilitator) ผ่านการสร้างมาตรการต่าง ๆ 
ให้ภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนเข้ามาร่วมรับผิดชอบจัดท าในกิจการต่าง ๆ ของรัฐมากข้ึน 
 ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้มีผลกระทบอย่างส าคัญต่อกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ กล่าวคือ จาก
กระบวนทัศน์ดั้งเดิมนั้นกระบวนการทางนโยบายสาธารณะจะมีความเป็นเอกภาพสูง เนื่องจากกระบวนการและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การตัดสินใจในทางนโยบาย การก าหนดนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบาย และการประเมิน
นโยบายนั้นจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบจัดท า “ภายใน” กลไกรัฐเกือบจะทั้งหมด แต่การปรับกระบวนทัศน์ข้างต้น
ท าให้เกิดการปริแยกในกระบวนการทางนโยบาย โดยภาครัฐจะแสดงบทบาทเฉพาะในฐานะผู้ตัดสินใจและก าหนด
นโยบาย แต่ในกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายนั้นจะมีการกระจายงานออกไปยังหน่วยงานรัฐชนิดใหม่  ๆ มากมาย 
รวมถึงหน่วยงานในภาคเอกชนที่เข้ามาร่วมรับผิดชอบจัดท า กล่าวอีกนัยหนึ่ง รัฐจึงลดบทบาทตนเองมาเป็นเพียงผู้
จัดซื้อหรือจัดหาบริการ (purchaser) ขณะที่การขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ในกระบวนการทางนโยบายสาธารณะจะ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้จัดท าบริการ (providers) ที่หลากหลายทั้งหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและหน่วยงานใน
ภาคเอกชน กระบวนการทางนโยบายสาธารณะในยคุการปฏิรูปภายใต้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่จึงท าให้พื้นที่
ของความเป็น “สาธารณะ” ในกระบวนการทางนโยบายมีการขยายขอบข่ายออกไปจากความเป็นรัฐหรือกลไกของรัฐ
ในแบบเดิมไปสู่การเปิดพื้นที่ให้กับภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทโดยตรงในกระบวนการทาง
นโยบายสาธารณะอย่างมีนัยส าคัญ 
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เรื่องท่ี 5.1.3  
สภาวะไร้ศูนย์กลางกับการบริหารจัดการภาคสาธารณะในยุคการจัดการ
ปกครอง (Centreless Society and Governance, 2000–ปัจจุบัน) 
 
 
 ในระยะสองทศวรรษสุดท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ 20 นับเป็นห้วงเวลาของความเปลี่ยนแปลงในหลากหลาย
มิติที่กระทบต่อการบริหารงานรัฐและกระบวนการทางนโยบายสาธารณะอย่างมีนัยส าคัญทั้งในทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม วิถีการผลิต และเทคโนโลยี และเป็นความเปลี่ยนแปลงที่มีขอบข่ายครอบคลุมประเทศ 
ต่าง ๆ ในทุก ๆ ภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งมีค าเรียกขานหรือค าอธิบายต่อปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงนี้ในหลากหลาย
มุมมอง อาทิ สังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ (globalized world) สังคมในยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern society) 
สังคมในยุคหลังอุตสาหกรรม (post-industrialized society) ฯลฯ แต่ส าหรับในวงวิชาการการศึกษาทางด้าน
รัฐศาสตร์ รัฐประศาสตร์ศาสตร์ และการศึกษาในด้านนโยบายแล้ว ได้ปรากฏกรอบแนวคิดที่เป็นมโนทัศน์หลักในการ
ท าความเข้าใจและอธิบายโลกในยุคปัจจุบันภายใต้แนวมองที่เรียกว่า “การจัดการปกครอง” (governance) 
 มโนทัศน์ในแบบการจัดการปกครองอาจนับได้ว่าเป็นเครื่องมือเชิงความคิดที่เป็นการปรับกระบวนทัศน์
ในทางวิชาการเพื่อสร้างกรอบคิดใหม่ในการท าความเข้าใจถึงปราฏการณ์การบริหารงานและกระบวนการทางนโยบาย
สาธารณะในโลกยุคปัจจุบันที่เคลื่อนเข้าสู่สภาวการณ์ที่เรียกว่า “สังคมไร้ศูนย์กลาง” (the ‘centreless society’)9 
กล่าวคือ ในระยะปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา สังคมการเมืองที่เคยมีรัฐและกลไกรัฐภายในประเทศหนึ่ง ๆ 
เป็นศูนย์กลางหรือตัวแสดงหลักในการตัดสินใจและการขับเคลื่อนกิจการสาธารณะต่าง ๆ เร่ิมเคลื่อนเข้าสู่สภาวการณ์
ที่มีตัวแสดงใหม่ ๆ ในหลากหลายภาคส่วน  (multi-actor) ทั้งในภาครัฐ ภาคเอก ภาคประชาสังคม และใน
หลากหลายระดับ (multi-level) ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับเหนือรัฐขึ้นไปได้ เข้ามามี
บทบาทพั วพัน ในกิจสาธารณะอย่างสลับซับซ้อน ซึ่ ง โรดส์  เรียกว่า “สั งคมการเมืองที่ มี การแตกตัว” 
(“differentiated polity”)10 ท าให้กระบวนการขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ทั้งในการจัดท าบริการสาธารณะและการ
ขับเคลื่อนนโยบายภายในสังคมหนึ่ง ๆ นั้นไม่อาจจะระบุกลไกหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าได้อย่างชัดเจน หากแต่
เกิดจากการเข้ามามีปฏิส้มพันธ์ (interactions) กันอย่างสลับซับซ้อนของตัวแสดงในหลากหลายภาคส่วนจาก
หลากหลายระนาบที่เกาะกลุ่มกันเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเด็นทางนโยบายหนึ่ง ๆ ท าให้บทบาท

                                                 
9 Niklas Luhmann, The Differentiation of Society (New York: Columbia University Press, 1982), p. xv cited in 

R.A.W. Rhodes, “Forward” in Managing Complex Networks: Strategies for the Public Sectors. edited by Walter J. M. 
Kickert et.al. (London: Sage, 1997), p. xii. 

10 See R.A.W. Rhodes, Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and 
Accountability (Buckingham: Open University Press, 1997), 8 and Control and Power in Central-Local Government 
Relations. 2nd ed. (Aldershot: Ashgate, 1999), p. 164. 
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ของรัฐบาลที่เคยโดดเด่นเริ่มจะพร่าเลือน (‘governing without government’)11 หรือท าให้การด ารงอยู่ของรัฐและ
กลไกรัฐเร่ิมจะเคลื่อนไปสู่สภาวะไร้รูป (‘stateless state’) มากข้ึน12 
 ภายใต้บริบทแวดล้อมการบริหารงานภาครัฐที่ทวีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดการตั้งค าถาม
ถึงการพัฒนากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติที่จะช่วยให้การบริหารงานภาครัฐสามารถก้าวข้าม
ข้อจ ากัดหรือจุดอ่อนของแนวคิดที่ได้รับยึดถือกันอยู่ในขณะนี้ไปได้ ทั้งนี้ กระบวนทัศน์ทางการบริหารงานภาครัฐที่มี
มาก่อนหน้านี้ทั้งการบริหารงานภาครัฐในแบบดั้งเดิม (Traditional Public Administration) และการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management) ต่างก็เผชิญกับข้อโต้แย้งและถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าล้มเหลวในการท าความ
เข้าใจกระบวนการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติและการจัดบริการสาธารณะภายใต้บริบทของโลกในศตวรรษที่ 
21 ที่มีความสลับซับซ้อนและแตกต่างหลากหลายของสังคม ทั้งในแง่การออกแบบบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการที่แตกต่างหลากของผู้คนกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม การจัดบริการสาธารณะด้วยวิธีการที่
หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน รวมไปถึงการจัดการกิจการสาธารณะภายใต้บริบทแวดล้อมที่
ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น 

อันที่จริงแล้ว ความพยายามที่จะท าความเข้าใจและอธิบายถึงสภาวะไร้ศูนย์กลางและการแตกกระจายใน
การจัดการภาคสาธารณะนั้นเริ่มปรากฏมาตั้งแต่คริสต์ทศวรรษที่ 1980 โดยจุดสนใจส าคัญได้แก่ กลไกและเครื่องมือ
ในการจัดวางและจัดการกับสัมพันธภาพของตัวแสดงต่าง ๆ (actors) ทั้งตัวแสดงที่มีอยู่เดิมอย่างหน่วยงานภาครัฐต่าง 
ๆ และตัวแสดงใหม่ที่ทวีบทบาทมากข้ึนเร่ือย ๆ อาทิ หน่วยงานของรัฐประเภทใหม่ ๆ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรในภาค
ประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่มีบทบาทเหนือรัฐ (supra-national government)13 โดยเร่ิม
ปรากฏงานศึกษาภายใต้ประเด็นการศึกษาต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่น 
(Central-Local Relations), การจัดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ (Intergovernmental Relations), 
เครือข่ายทางนโยบาย (Policy Networks) เป็นต้น 

กลุ่มงานศึกษาข้างต้นล้วนมีจุดร่วมส าคัญ นั่นคือ การมุ่งอธิบายถึง “สัมพันธ์ภาพ” (relationships) ของตัว
แสดงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนและบริหารจัดการประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โดยมุ่งวิเคราะห์ถึง “แบบแผน
ของการมีปฏิสัมพันธ์” (patterns of interactions) ว่าด าเนินไปภายใต้กฎเกณฑ์ กติกา และข้อตกลงเช่นไร และเหตุ
ใดจึงเป็นเช่นนั้น การตั้งค าถามและก าหนดหน่วยในการวิเคราะห์ศึกษาเช่นนี้เอง จึงเป็น ฐานคิดส าคัญในการ
วางรากฐานความคิดและเครื่องมือภายใต้มโนทัศน์ในแบบ “การจัดการปกครอง” (Governance) ซึ่งค่อย ๆ 
กลายเป็นกระแสทัศน์ส าคัญทางการบริหารงานภาครัฐทั้งในโลกวิชาการและในโลกของการปฏิบัติจริง 

กระแสความสนใจดังกล่าวปรากฏอย่างคึกคักในห้วงทศวรรษสุดท้ายของคริสต์ศตวรรษที่ 20 จนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามที่ก้าวข้ามข้อจ ากัดของกระบวนทัศน์ในแบบดั้งเดิมทั้งการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้

                                                 
11 R.A.W. Rhodes. (1997) Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and 

Accountability. 1997, pp. 1 – 25. 

12 Mark Bevir and R.A.W. Rhodes, “The Stateless State,” in The Sage Handbook of Governance. (London: Sage, 
2011): 203 – 217. 

13 อาทิ กรณีสหภาพยุโรป ที่มีบทบาททั้งในเชิงการวางกติกาและนโยบายต่าง ๆ ที่ก้าวข้ามและมีบทบาทเหนือรัฐบาลแห่งชาติของ
ประเทศสมาชิก 
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การก ากับโดยรัฐ (state regulation) และการก ากับโดยตลาด (market regulation)14 ไปสู่การแสวงหาวิถีทาง    
ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการจัดการกับสัมพันธภาพในแบบใหม่ ๆ ภายใต้สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลางที่วิถีการ
จัดการในแบบเดิม ๆ เร่ิมประสบกับปัญหาและความท้าทาย กล่าวคือ 

ในด้านหนึ่งแล้ว บริบทที่ผันเปลี่ยนก็ท าให้กลไกของรัฐในระนาบต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลในระดับชาติจนถึงรัฐบาล
ระดับท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ อยู่ในสถานะที่ไม่สามารถจัดการกับประเด็นสาธารณะต่าง ๆ ได้ส าเร็จ โดยเฉพาะ
จารตีการด าเนินงานภายใต้การบริหารงานภาครัฐแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงสร้างการควบคุม
บัญชาการในแนวดิ่ง (hierarchical structure) ท าให้รัฐบาลไม่สามารถยกระดับศักยภาพและสร้างความก้าวหน้าใน
การบริหารกิจการต่าง ๆ ในสังคมได้ จึงเป็นการเปิดทางให้กับแนวคิดที่มุ่งเน้นน าเอากลไกทางการตลาด (market 
mechanisms) มาปรับประยุคต์ใช้กับการด าเนินงานของรัฐมากขึ้น อันเป็นที่มาของกระบวนทัศน์ที่รู้จักกันในเวลา
ต่อมาว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

ในอีกด้านหนึ่ง หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ค่อย ๆ กลายมาเป็นกระแสคิดและธรรมเนียมนิยมหลักใน
การบริหารจัดการภาครัฐทั่วโลกนั้น ก็ค่อย ๆ เผชิญกับค าโต้แย้งและวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น โดยเฉพาะตั้งแต่คริสต์
ทศวรรษที่ 1990 เป็นต้นมา เนื่องจากกรอบแนวคิดที่มุ่ง “ลดบทบาทรัฐ เพิ่มบทบาทของตลาด” (less state, more 
market) ตามสมมติฐานแบบอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism) นั้น กลับไม่ได้น าไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีต่อส่วนรวม
เสมอไป ดังปรากฏ่ให้เห็นจากปัญหาด้านมาตรฐานของการจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่มิได้อยู่บนฐานของการแข่งขัน
โดยแท้จริง ปัญหาของกลไกทางการตลาดที่ไม่สามารถจัดหาบริการสาธารณะได้อย่างคงที่และต่อเนื่อง ปัญหาของการ
ผลิตบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ไม่ครอบคลุมความต้องการของประชาชน รวมถึงปัญหาที่เป็นผลกระทบทางลบอ่ืน ๆ 
อันเกิดจากการน าเอากลไกทางการตลาดมาปรับใช้ อาทิ ปัญหาด้านราคาค่าบริการกับการเข้าถึงบริการ ปัญหาด้าน
การก ากับตรวจสอบการจัดบริการ เป็นต้น 

นอกจากนี้ การขับเคลื่อนงานของรัฐโดยเฉพาะการจัดบริการสาธารณะต่าง ๆ โดยอาศัยกลไกทางการตลาด
เป็นเครื่องมือน านั้น ยังน าไปสู่ปัญหาความไม่เป็นธรรมระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมมากยิ่งขึ้น รวมถึงปัญหาของ
ความลักสั่นระหว่างหลักการที่วางไว้กับผลการปฏิบัติจริง กล่าวคือ ยิ่งมีการน าเอากลยุทธ์ด้านกลไกทางการตลาดมา
ปรับใช้ในการด าเนินงานของรัฐมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งปรากฏให้เห็นถึงความจ าเป็นในการก ากับควบคุมโดยรัฐมากยิ่งขึ้น
ตามไปด้วย ขณะเดียวกัน ก็ปรากฏความเคลื่อนไหวทางความคิดที่วิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ดังกล่าวว่า มันค่อย  ๆ 
บั่นทอนและท าหลายหัวใจส าคัญของความเป็นสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณค่าส าคัญของความเป็นพลเมืองและอุดมการณ์ใน
แบบประชาธิปไตย นั่นคือ การบริหารกิจการสาธารณะต่าง ๆ พึงจะต้องเอ้ืออ านวยให้เกิดกระบวนการภายในสังคม
การเมืองที่มุ่งประสานความร่วมมือระหว่างกลไกรัฐและกลุ่มคนทางสังคมต่าง ๆ บนฐานของการมีเป้าหมายร่วมกัน
และการมีความไว้วางใจต่อกันเพื่อมุ่งสู่ผลประโยชน์สาธารณะ (public interest) 

ข้อวิพากษ์ดังกล่าวล้วนแล้วแต่ปรากฏลักษณะร่วมส าคัญ นั่นคือ การมองว่าการจัดการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่นั้นได้น าเสนอแนวทางการบริหารงานภาครัฐที่ “ยึดถือการบริหารเป็นใหญ่” (“admincentric”)15 ซึ่งแม้นว่าจะ

                                                 
14 Eva Sørensen and Jacob Torfing, “Introduction: Governance Network Research: Towards a Second Generation,” 

in Theories of Democratic Network Governance. ed. Eva Sørensen and Jacob Torfing (London: Palgrave Macmillan, 2008), 
1-2. 

15 Ibid. p. 23. 
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ก่อให้เกิดผลความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ตาม แต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียสิ่งอ่ืนที่ส าคัญกว่าหรือไม่? นั่น
คือ คุณค่าในทางการเมืองในแบบประชาธิปไตย16การบริหารงานภาครัฐไ ด้ถูกเปรียบเปรยเหมือนกับการล่องล านาวา 
ทั้งนี้ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้พยายามน าเสนอบทบาทใหม่ของรัฐว่า “มิใช่ผู้พายเรือ” ซึ่งหมายถึงการที่รัฐเป็น
ผู้รับผิดชอบจัดท าบริการต่าง ๆ ด้วยตนเองทั้งหมด แต่ต้องเป็น “ผู้คุมหางเสือเรือ” (steer, not row) ซึ่งหมายถึง
บทบาทในเชิงก ากับดูแล โดยท าหน้าที่แต่เพียงผู้จัดหาบริการ (provision) ไม่จ าเป็นจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตบริการ 
(production) ด้วยตนเองทั้งหมด อย่างไรก็ดี ข้อวิพากษ์ส าคัญก็คือ แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งเร่งรัดไปสู่
บทบาทการเป็นผู้คุมหางเสือของรัฐ อาจจะหลงลืมไปว่า “ใครคือผู้เป็นเจ้าของเรือ?”17 

ที่กล่าวมากทั้งหมด ความเคลื่อนไหวทางความคิดภายใต้มโนทัศน์ในแบบการจัดการปกครองจึงค่อย ๆ เข้า
มามีอิทธิพลทั้งในทางวิชาการและในทางปฏิบัติมากขึ้น หากแต่มโนทัศน์ดังกล่าวมิได้เป็นแต่เพียงเครื่องมือทาง
ความคิดในการท าความเข้าใจปรากฏการณ์ของโลกในบริบทที่ผันเปลี่ยนเท่านัน้ หากแต่ชุดความคิดภายใต้มโนทัศน์ใน
แบบการจัดการปกครองจ านวนมาก มันยังแฝงไว้ด้วยมิติในเชิงอุดมการณ์ที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงในแบบ
แผนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมผ่านการน าเสนอแนวคิดและตัวแบบใหม่ ๆ ในการจัดการกับประเด็นสาธารณะ
ต่าง ๆ ทั้งนี้ อุดมการณ์ส าคัญก็ได้แก่ อุดมการณ์ประชาธิปไตย โดยปรากฏกระแสแนวคิดที่ต้องการผนวกเอาคุณค่าใน
แบบประชาธิปไตย (democratic values) ต่าง ๆ เข้ามาเป็นหัวใจส าคัญของการขับเคลื่อนงานของรัฐและ
กระบวนการทางนโยบายสาธารณะในยุคการจัดการปกครอง ทั้งนี้ แม้ว่าจะยังไม่ปรากฏข้อตกลงที่เป็นสากลของ
กระแสคิดดังกล่าว โดยในที่นี้เห็นว่า เราอาจเรียกกระแสความเคลื่อนไหวทางความคิดนี้ว่า “การจัดการปกครอง
สาธารณะใหม่” (New Public Governance) หรือหากกล่าวโดยเฉพาะเจาะจง อาจเรียกว่า “การจัดการปกครองใน
แบบประชาธิปไตย” (Democratic Governance) 

กรอบแนวคิดการจัดการปกครองสาธารณะใหม่จึงก่อเกิดขึ้นบนฐานการด ารงอยู่ของกรอบแนวคิดการ
บริหารงานภาครัฐในแบบดั้งเดิมและกรอบแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และมิใช่กระบวนทัศน์ ใหม่ที่เข้ามา
แทนที่กรอบแนวคิดที่ด ารงอยู่มาก่อนเหล่านั้นแต่ประการใด หากแต่เป็นเพียงเครื่องมือเชิงมโนทัศน์ อันหนึ่งที่
สามารถช่วยขยายความเข้าใจของเราที่มีต่อมิติความสลับซับซ้อนที่ปรากฏ รวมถึงช่วยเปิดมุมมองของเราให้เห็นถึง
สภาพความเป็นจริงของวิถีการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาครัฐปัจจุบันได้คมชัดยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จะมีขอบข่ายการศึกษา
วิเคราะห์ครอบคลุมถึงกระบวนการบริหารงานในภาคสาธารณะอย่างหลากหลายประกอบด้วย มิติการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแสดงทางสังคมและการเมือง (Socio-Political Governance) มิติด้านกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

                                                 
16 ดูตัวของข้อวิพากษ์ต่าง ๆ ได้ใน Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B. The New Public Service: Serving, not 

Steering. p. 22-24. ; Christensen, Tom and Lægreid. “New Public Management – are politicians losing control?” Discussion 
paper presented at the ECPR Joint Sessions of Workshops, Mannheim, 26-31 March, 1999. ; แ ล ะ  Liegl, Barbara. “The 
Fallacies of New Public Management – Can they still be prevented in the Australian Context?” Discussion paper presented 
at the ECPR Joint Sessions of Workshops, Mannheim, 26-31 March, 1999. 

17 Denhardt, Janet V. and Denhardt, Robert B. The New Public Service: Serving, not Steering. p. 23. 
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(Public Policy Governance) มิติด้านการบริหารราชการ (Administrative Governance) มิติการจัดการภายใต้ระบบ
สัญญา (Contract Governance) และมิติการจัดการปกครองโดยเครือข่าย (Network Governance)18 เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป เนื้อหาในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้เข้าใจถึงความผันเปลี่ยนในเชิงบริบทอันกระทบต่อวิธี
คิดและวิธีปฏิบัติในการด้านการบริหารจัดการและกระบวนการทางนโยบายสาธารณะตามห้วงเวลา โดยชี้ให้เห็นถึง
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการบริหารงานภาครัฐในแบบดั้งเดิม มาสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการจัดการ
ปกครอง ทั้งนี้ พึงระลึกว่ากระบวนทัศน์ใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นมิได้กดทับและแทนที่การด ารงอยู่ของกระบวนทัศน์เดิม 
หากแต่กระบวนทัศน์ใหม่ได้ค่อย ๆ ดันตนเองขึ้นมาเป็นกรอบความคิดหลักที่ก าหนดทิศทางของการบริหารงานภาครัฐ
และกระบวนการทางนโยบายสาธารณะในสังคมทั่วโลก โดยเนื้อหาในส่วนต่อไปจะได้อธิบายให้เห็นว่า มโนทัศน์ใน
แบบการจัดการปกครองได้ส่งผลต่อกรอบความคิดทางนโยบายสาธารณะในมิติต่าง ๆ อย่างไรบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Stephen P. Osborne, " Introduction The (New) Public Governance: a suitable case for treatment?," in The New 

Public Governance: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. edited by Stephen P. 
Osborne (London and New York: Routledge, 2010), p. 6. 
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ตอนท่ี 5.2  
กรอบแนวคิดส าคัญด้านการจัดการปกครองกับนโยบายสาธารณะ 
 

 หากพิจารณาถึงกรอบความคิด วิถีปฏิบัติ และเครื่องมือทางนโยบายต่าง ๆ ที่ถูกพูดถึงและยึดถือในสังคม
ทั่วไป (conventional wisdom) เราอาจจะได้ยินถ้อยค าชุดหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมพูดถึงเป็นการทั่วไปในแวดวงการ
บริหารงานในภาคสาธารณะ อาทิ การบูรณาการ การท างานในแบบเครือข่าย การสร้างภาคีหุ้นส่วน การด าเนินงาน
แบบร่วมคิดร่วมท า การสนธิก าลัง ฯลฯ ถ้อยค าเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีฐานที่มาทางความคิดภายใต้มโนทัศน์ในแบบการ
จัดการปกครอง ที่ยอมรับถึงสภาวการณ์การแตกกระจายในเชิงโครงสร้างและบทบาทของกลไกที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางนโยบายสาธารณะหนึ่ง ๆ เป็นการยอมรับว่ากระบวนการทางนโยบาย หรือการขับเคลื่อนภารกิจที่
เก่ียวข้องกับส่วนรวมนั้น มิอาจด าเนินการได้ภายใต้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หากแต่จ าเป็นจะต้องด าเนินงานบน
ฐานของการจัดสัมพันธภาพระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ที่หลากหลายให้สามารถเข้ามาเกาะเกี่ยวและร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนงานไปสู่เป้าหมายร่วมกันได้ 
 การเข้ามาของมโนทัศน์ในแบบการจัดการปกครองจึงมีผลต่อทั้งวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในทางนโยบายสาธารณะ
อย่างลึกซึ้ง ทั้งในแวดวงวิชาการที่จะต้องปรับมุมมองและหน่วยในการวิเคราะห์ศึกษาใหม่ และในแวดวงนักปฏิบัติที่
จะต้องยอมรับความผันเปลี่ยนของบริบทและพยายามจะแสวงหาเครื่องมือหรือมาตรการทางนโยบายใหม่  ๆ อยู่
ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี หากพิจารณาถึงวิธีคิดและรูปแบบการด าเนินงานของรัฐบาลต่าง  ๆ โดยทั่วไป จะพบว่า 
กระบวนทัศน์ในแบบการจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิมและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ยังคงเป็นแก่นกลางส าคัญในการ
ด าเนินงานของรัฐบาลทั่วโลก มโนทัศน์ในแบบการจัดการปกครองยังไม่อาจจะเข้ามาแทนที่กระบวนทัศน์ในแบบ
ดั้งเดิมอย่างเต็มที่ แต่กระนั้นมันก็เป็นเครื่องมือทางความคิดที่ค่อย ๆ สอดแทรกเข้ามาในวิถีคิดและวิธีปฏิบัติใน
กระบวนการทางนโยบายสาธารณะของสังคมต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ 

เนื้อหาในส่วนนี้จึงพยายามน าเสนอให้เห็นว่า มโนทัศน์ในแบบการจัดการปกครองนั้นได้เข้ามามีต่อการ
ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบตัิในขั้นตอนส าคัญ ๆ ของกระบวนการทางโยบายสาธารณะในมิติใดบ้าง รวมถึงมโนทัศน์
ดังกล่าวนี้ได้พยายามที่จะน าเสนอถึงกรอบความคิดใหม่ ๆ และมาตรการทางนโยบายใหม่ ๆ ในลักษณะใดบ้าง ทั้งนี้ 
เนื้อหาจะได้จัดแบ่งบทบาทของมโนทัศน์ในแบบการจัดการปกครองที่มีต่อนโยบายสาธารณะใน 4 ด้านส าคัญ ดังนี้ 
 1) กระบวนการก าหนดนโยบาย 
 2) กระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย 
 3) กระบวนการสร้างความรับผิดรับชอบทางนโยบาย 
 4) กระบวนการเรียนรู้ทางนโยบาย 
 โดยเนื้อหามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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เรื่องที่ 5.2.1 
รัฐ พลเมือง กับกระบวนการก าหนดนโยบาย: การก ากับหางเสือกับการรับใช้
พลเมือง (Steering and Serving) 
 
 
 มโนทัศน์การจัดการปกครองกับกระบวนการก าหนดนโยบาย มีความเก่ียวพันอย่างใกล้ชิดกับการตระหนักถึง
ประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดของระบอบประชาธิปไตยในแบบตัวแทน (representative democracy) โดยเฉพาะ
ปัญหาอันเกิดจากการเบื่อหน่ายและเพิกเฉยต่อการเมือง ซึ่งนับเป็นการบั่นทอนรากฐานของความเป็นพลเมืองและ
ประชาธิปไตย ท าให้การเคลื่อนไหวทางความคิดที่พยายามน าเสนอถึงตัวแบบและทางออกใหม่  ๆ ที่มีลักษณะร่วม
ส าคัญอันได้แก่ การพยายามสร้างช่องทางและรูปแบบในการเข้ามามีบทบาทการเมืองของประชาชนโดยตรงให้มาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงความพยายามที่จะท าให้ระบอบประชาธิปไตยตัวแทนนั้น “มีคุณภาพ” มากขึ้น อาทิ แนวคิด
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (participatory democracy) แนวคิดประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ (deliberative 
democracy) แนวคิดการเพิ่มพูนอ านาจพลเมือง (citizen empowerment) เป็นต้น 
 ภายใต้กรอบความเคลื่อนไหวข้างต้น นโยบายสาธารณะโดยเฉพาะในมิติด้านกระบวนการก าหนดนโยบาย
นั้นนับเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบต่าง ๆ ในการพัฒนาประชาธิปไตย กล่าวในอีกแง่หนึ่ง 
คุณภาพของกระบวนการทางนโยบายสาธารณะนัน้สัมพนัธ์โดยตรงกับคุณภาพของประชาธิปไตย มโนทัศน์ในแบบการ
จัดการปกครองจึงค่อย ๆ เข้ามามีบทบาทในการวิพากษ์วิจารณ์ถึงข้อจ ากัดและปัญหาของกระบวนการทางนโยบาย
ภายใต้กระบวนทัศน์ในแบบดั้งเดิม และพยายามที่จะน าเสนอถึงทางออกใหม่  ๆ ในการเสริมสร้างกระบวนการทาง
นโยบายโดยเฉพาะด้านการก าหนดนโยบายให้สอดรับกับคุณค่าในแบบประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น 
 ข้อวิพากษ์ส าคัญนั้น ได้แก่ กรอบแนวคิดและเครื่องมือทางนโยบายภายใต้กระบวนทัศน์แบบการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ซึ่งเป็นกระแสคิดหลักของรัฐบาลทั่วโลก กล่ายคือ การจัดการภาครัฐแนวใหม่นั้นจะมุ่งน าเสนอ
แนวทางในการท าให้นโยบายหนึ่ง ๆ เกิดผลในทางปฏิบัติโดยการแยกเอาหน้าที่ดังกล่าวออกจากกระบวนการอ่ืน ๆ 
และที่ส าคัญหน้าที่ดังกล่าวไม่ควรจะด าเนินการโดยระบบราชการของรัฐอีกต่อไป การผลิตสินค้าและบริการของรัฐจึง
เป็นไปในสองแนวทาง ได้แก่ หนึ่ง การแปรรูปกิจการของรัฐ (privatization) ให้อยู่ภายใต้กลไกทางการตลาดซึ่งจะท า
ให้เกิดการแข่งขันไปตามแรงจูงใจในระบบตลาดเพื่อบรรลุซึ่งเป้าหมายในทางนโยบาย และสอง การจัดท าบริการ
ภายใต้ข้อตกลงในระบบสัญญา (contractual agreement) ซึ่งเป็นการ “ตัดตอน” การจัดท าบริการของรัฐให้อยู่ใน
มือของหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ (ในรูปขององค์การบริหารอิสระ) เข้ามารับเหมาจัดท า โดยมี
กรอบข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (performance agreement) เป็นกฎเกณฑ์บังคับให้เกิดผลในทางนโยบาย 
 แนวทางดังกล่าวได้เผชิญกับข้อวิพากษ์ส าคัญนั่นคือ การแปรรูปกิจการของรัฐและการจัดท าบริการภายใต้
ข้อตกลงในระบบสัญญานั้น ท้ายที่สุดแล้วอาจน าไปสู่สภาพการณ์ของการผูกขาดซึ่งแต่เดิมอยู่ในมือของรัฐไปสู่องค์กร
รอบนอกระบบการเมืองการปกครองทั้งบริษัทเอกชนและองค์การบริหารอิสระ อีกทั้งยังท าให้นโยบายสาธารณะซึ่งมี
ขอบข่ายกว้างขวางและสัมพันธ์กันถูกน าไปปฏิบัติในลักษณะกระจัดกระจายโดยองค์เดี่ยว (single organization) 
ทั้งนี้ การบริหารงานภาครัฐเพื่อบรรลุซึ่งนโยบายสาธารณะนั้น ควรจะเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความร่วมมือและ
ประสานงานกันระหว่างองค์กรต่าง ๆ (inter-organizational cooperation and coordination) ระหว่างรัฐบาลใน
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ระดับต่าง ๆ และเครือข่ายทางนโยบาย (policy networks) ที่หมายรวมถึงองค์กรในภาคธุรกิจเอกชน และองค์กรใน
ภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ มิใช่การท างานภายใต้แรงผลักแห่งการแข่งขัน การลดต้นทุน การควบคุมผลลัพธ์ (output 
control) หรือการมุ่งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแต่เพียงอย่างเดียว 
 กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติดังกล่าวได้ละเลยและท าให้มองข้ามความส าคัญของ “ความเป็นพลเมือง” 
(citizenships) ในการน านโยบายไปปฏิบัติ กล่าวคือ จะต้องให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วมของพลเมือง (civic 
engagement) เนื่องจากในฐานะพลเมือง ไม่ควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางนโยบายแต่เพียงการแสดง
ความเรียกร้องต้องการ และการสร้างหรือการก าหนดล าดับความส าคัญของนโยบายเท่านั้น หากแต่ต้องเข้ามามีส่วน
ในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติด้วย เพื่อท าให้เข้าเหล่านี้ได้เข้ามา “สัมผัสด้วยตนเอง....มากกว่าเป็นแต่เพียง
ผู้รับบริการ, ลูกค้า หรือผู้ได้ประโยชน์จากรัฐแต่เพียงอย่างเดียว”19 แต่แนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่จะท าให้
การจัดท าบริการของรัฐนั้นอยู่ในพื้นที่ตลาด และปิดช่องทางการเข้าร่วมของพลเมือง ซึ่งกระบวนการตัดสินใจและการ
กระท าบริการสาธารณะหนึ่ง ๆ ควรจะตระหนักถึงความส าคัญของพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะความเป็นชุมชน อันเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์กันในทางสังคมและการแบ่งปันความรับผิดชอบ ดังนั้น การน านโยบายหนึ่งไป
ปฏิบัติหรือการสร้าง/ผลิตสินค้าหรือบริการหนึ่ง ๆ จึงควรจะต้องเป็นไปภายใต้การเข้าร่วมของประชาชนภายในสังคม
ซึ่งจะมีส่วนในการสร้างส านึกของความรับผิดชอบต่อส่วนรวมซึ่งถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของความเป็นพลเมือง 
 ในฐานะที่กิจกรรมการบริหารภาครัฐเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ ผู้บริหารหน่วยงานจึงจ าเป็นจะต้องให้
ความส าคัญต่อการเข้าร่วมในเชิงนโยบายของเหล่าพลเมือง (citizen involvement) เนื่องจากบทบาทส าคัญประการ
หนึ่งของความเป็นนักบริหารในภาคสาธารณะได้แก่ การช่วยเหลือในการให้ความรู้และการศึกษาแก่พลเมือง รวมถึง
การท าให้ “เสียง” ของพลเมืองนั้นมีความหมายซึ่งจะช่วยกระตุ้นเข้าเหล่านั้นไปสู่ความเป็นพลเมืองที่ตื่นตัว ซึ่งในทาง
ปฏิบัติอาจสามารถพิจารณาได้จากข้อเสนอของ OECD ได้แก2่0 
 หนึ่ ง การให้ข้ อมู ลข่ าวสาร ( Information) จะเป็นความสัมพันธ์ ในแบบทางเดียว (one-way 
relationship) ซึ่งภาครัฐจะต้องท าหน้าที่เป็นผู้จัดหาและส่งมอบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้แก่พลเมือง โดยการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารอาจจะเป็นไปได้ทั้งในลักษณะตัง้รับ (“passive”) นั่นคือเป็นไปตามการร้องขอของพลเมือง หรือในแบบ
เชิงรุก (“active”) ที่ภาครัฐจะต้องเป็นผู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พลเมืองรับรู้รับทราบ 

สอง กระบวนการปรึกษาหารือ (Consultation) จะเป็นความสัมพันธ์ในแบบสองทาง (two-way 
relationship) โดยการสร้างกลไกให้เกิดกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างภาครัฐกับพลเมือง โดยภาครัฐจะมีบทบาท
ในการก าหนดประเด็นค าถามและจัดการให้เกิดกระบวนการทั้งหมด ขณะที่ฝ่ายพลเมืองจะถูกเชื้อเชิญให้ท าหน้าที่ใน
การน าเสนอทัศนะและข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับ 

 
 

                                                 
19 Camilla Stiver, “The Public Agency as Polis: Active Citizenship in the Administrative State,” Administration & 

Society 22: 1(1990): 96. 

20 OECD, Citizen as Partners: Information, Consultation, and Public Participation in Policy Making (Paris: OECD, 
2001): p.23. cited by Janet V. Denhardt and Robert B. Denhardt, The New Public Service: Serving, not Steering, p. 97. 
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สาม การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน (Active Participation) จะเป็นความสัมพันธ์ที่วางอยู่บนความเป็น
พันธมิตรร่วมกัน (partnership) ระหว่างพลเมืองกับภาครัฐ ทั้งนี้ รัฐจะต้องสร้างช่องทางในการส่งเสริมให้พลเมืองได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายทั้งในเชิงของกระบวนการและเนื้อหาสาระ เพื่อท าให้เกิดบทสนทนาร่วมกัน
ระหว่างรัฐกับพลเมืองในการถกเถียงและแสวงหาทางเลือกต่าง  ๆ ในทางนโยบาย เช่น การสร้างกลไกที่เรียกว่า 
“citizens’ juries” เป็นต้น 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า มโนทัศน์ในแบบการจัดการปกครองนั้น ได้น าไปสู่ข้อถกเถียงใหม่ที่มุ่ง
ปรับแก้กระบวนการทางนโยบายที่อยู่ภายใต้แบบแผนการตัดสินใจและการขับเคลื่อนงานในแบบบนลงล่าง ( top-
down approach) ไปสู่กระบวนการที่มีลักษณะจากล่างขึ้นบน (bottom-up approach) มากขึ้น ลักษณะเช่นนี้ 
แม้นว่าจะมุ่งเน้นวิเคราะห์ถึงปัญหาอันเกิดจากกระบวนการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติก็จริง แต่กรอบข้อเสนอที่เกิดขึ้น
นั้นจะส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่อกระบวนการก าหนดนโยบายในระดับรากฐาน นั่นคือ การพยายามที่เพิ่มพูนอ านาจ
ให้เหล่าพลเมือง สามารถเข้ามามีบทบาทพร้อมกับมีอ านาจในการก าหนดทางเลือกและตัดสินใจทางนโยบายด้วย
ตนเองมากข้ึน 
 ผลผลิตส าคัญของความเคลื่อนไหวดังกล่าว ได้แก่ กรอบข้อเสนอที่เรียกว่า “การจัดการปกครองแบบร่วมคิด
ร่วมท า” (Collaborative Governance) ซึ่งพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนการทางนโยบายสาธารณะให้เหล่าพลเมือง
และผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียในนโยบายหนึ่ง ๆ สามารถเข้ามามีบทบาทในกระบวนการทางนโยบายตั้งแต่ต้นทาง กล่าวคือ 
รัฐจะมีบทบาทแต่เพียงผู้เกื้อหนุนและผู้สนับสนุน (facilitator and supporter) ในประเด็นทางนโยบายสาธารณะ
หนึ่ง ๆ โดยรัฐจะต้องน าประเด็นดังกล่าวเข้าไปปรึกษาหารือกลุ่มทางสังคมต่าง ๆ ที่มีบทบาทเก่ียวข้องเพื่อร่วมพูดคุย
หารือว่า การจัดการกับประเด็นดังกล่าวควรจะเป็นเช่นไรและอย่างไร กลุ่มหารือดังกล่าวนี้จึงค่อย ๆ พัฒนาเป็นภาคี
เครือข่ายทางนโยบายและจะมีบทบาทในการก าหนดและตัดสินใจว่าพึงจะด าเนินการเช่นไร และในขั้นของการ
ขับเคลื่อนงานนั้นภาคีเครือข่ายดังกล่าวก็จะต้องร่วมกันด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วง ตัวอย่างของการปรับประยุกต์ใช้
แนวคิดนี้ปรากฏในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย อาทิ แนวนโยบายการสร้างรูปแบบและกลไกใหม่ที่เปิด
โอกาสให้องค์กรในภาคประชาสังคมเข้ามาร่วมจัดบริการสาธารณะในลักษณะภาคีหุ้นส่วนกับรัฐในสหราชอาณาจักร21 
เกาหลีใต้ และประเทศอ่ืน ๆ ส าหรับกรณีของประเทศไทยก็ปรากฏความเคลื่อนไหวที่จะปรับประยุกต์ใช้แนวคิด
ดังกล่าวในประเด็นทางนโยบายมากมาย อาทิ การจัดการแหล่งน้ า การจัดการป่าชุมชน เป็นต้น22 
 กล่าวโดยสรุป การจัดการปกครองเป็นผลให้เกิดการเคลื่อนไหวทางความคิดและข้อเสนอถึงตัวแบบใหม่  ๆ 
ในกระบวนการก าหนดนโยบายตลอดจนแผนงานและกิจกรรมที่จะต้องขับเคลื่อนตามนโยบายหนึ่ง ๆ ที่พยายามจะท า
ให้กระบวนการเหล่านี้มิได้จ ากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มของนักการเมือง ข้าราชการ และผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ เท่านั้น หากแต่
พยายามท าให้กระบวนการเหล่านี้สามารถเปิดช่องให้ฝั่งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงสามารถที่เข้ามาเข้า

                                                 
21 เริ่มต้นในสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน (David Cameron) และเรียกนโยบายนี้ว่า “Big 

Society” 

22 โปรดดูตัวอย่างของประเทศไทยได้ใน วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, “การศึกษาและรวบรวมตัวอย่างการ
บริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน,” รายงานการวิจัย เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.), 
2554. 
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ร่วม (engage) ได้อย่างกว้างขวางเพื่อให้กิจกรรมภายใต้นโยบายสาธารณะสามารถตอบสนองตรงตามความต้องการ 
พร้อมกับท าให้กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดเ้สียกลายเปน็ผู้ร่วมรับผิดชอบและเกิดความรู้สึกของความเป็นเจ้าของต่อ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวของนโยบาย อันเป็นจะเป็นการเสริมสร้างส านึกพลเมืองอันเป็นคุณค่าส าคัญของอุดมการณ์
ประชาธิปไตย 
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เรื่องที่ 5.2.2  
รัฐ เอกชน ประชาสังคมกับกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย : การจัดการ
ปกครองโดยเครือข่ ายและเครือข่ ายการจัดการปกครอง (Network 
Governance and Governance Network) 
 

1. การจดัการปกครอง เครอืข่าย กับกระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย 
 พื้นที่แรก ๆ ที่มโนทัศน์ในแบบการจัดการปกครองเข้ามามีอิทธิพลและสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการศึกษา
และการปฏิบัติทางด้านนโยบายสาธารณะ ได้แก่ กระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย (Policy Implementation) 
ขณะเดียวกัน พื้นที่ของการขับเคลื่อนนโยบายก็นับเป็นแหล่งความรู้ส าคัญที่มีผลต่อการก่อรูปทางความคิด และต่อมา
ก็น ามาสู่การสร้างมโนทัศน์ ค าอธิบาย แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ทางด้านการจัดการปกครอง 
 เหตุที่มาของความสัมพันธ์กันอย่างแนบชิดระหว่างการจัดการปกครองกับการขับเคลื่อนนโยบายนั้น เป็นผล
มาจากข้อสังเกตและงานศึกษาหลาย ๆ ชิ้นที่พยายามจะชี้ให้เห็นว่า ปฏิสัมพันธ์ที่ทางสังคมที่เกิดขึ้นระหว่างภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในพื้นที่สาธารณะนั้นมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะกระบวนการ
ขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะ อาทิ การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ การจัดการประเด็นปัญหาทางสังคม ฯลฯ นั้นปรากฏโครงสร้างการด าเนินงานที่
แตกต่างไปจากฐานคติดั้งเดิม ทั้งในรูปของการด าเนินงานขับเคลื่อนโดยกลไกในระบบราชการผ่านโครงสร้างการ
ด าเนินงานในแนวดิ่งตามสายการบังคับบัญชา (hierarchical structure) หรือในรูปของสัมพันธภาพในแบบผู้ว่าจ้าง-
ตัวแทนภายใต้กลไกทางการตลาด นั่นคือ มันค่อย ๆ ปรากฏโครงสร้างการด าเนินงานที่มีลักษณะในแนวระนาบ 
(horizontal relationships) มากขึ้น โดยมีตัวแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องพัวพันอย่างหลากหลายภาคส่วน (multi-actor) 
และหลากหลายระนาบ (multi-level) และลักษณะของการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ (interactions) ก็มิได้อยู่บนฐานของ
อ านาจหน้าที่ที่เป็นทางการ (authority) หรือเป็นไปตามข้อผูกมัดตามสัญญาว่าจ้าง (contractual relationships) 
หากแต่มีลักษณะของการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันโดยสมัครใจและมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกันและกันเพื่อมุ่ง
ขับเคลื่อนงานบางอย่างไปในทิศทางเดียวกัน 
 ปรากฏการณ์ข้างต้นนี้ค่อย ๆ น าไปสู่การเกิดขึ้นของชุดค าอธิบายภายใต้กรอบคิดที่เรียกว่า “เครือข่าย” 
(network) ขึ้น ซึ่งได้ถูกน ามาปรับใช้อย่างหลากหลายในทางสังคมศาสตร์ทั้ งในทางรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา 
เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และรวมถึงการศึกษาทางด้านนโยบายสาธารณะ กล่าวส าหรับในด้านนโยบาย
สาธารณะแล้ว แนวคิดในแบบเครือข่าย ค่อย ๆ กลายมาเป็นกรอบความคิดหลักของการศึกษานโยบายสาธารณะร่วม
สมัยดังปรากฏการศึกษาภายใต้กรอบคิดที่เรียกว่า เครือข่ายทางนโยบาย (policy networks) และการจัดการ
เครือข่ายทางนโนบาย (policy networking) 
 การน าเอาแนวคิดเครือข่ายมาใช้ในการอธิบายนับเป็นการปรับตัวครั้งส าคัญของการศึกษานโยบายสาธารณะ 
เป็นการยอมรับถึงความผันเปลี่ยนในเชิงบริบทที่ เคลื่อนไปสู่สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลางและการแตกกระจาย
กระบวนการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะซึ่งแนวคิดและทฤษฎีทางนโยบายในแบบเดิมนั้นไม่เพียงพอหรือไม่สามารถ
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จะอธิบายสังคมในระยะปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้อีกต่อไป โดยการปรับประยุกต์ใช้แนวคิดในเชิงเครือข่ายจะมอง
กระบวนการทางนโยบายสาธารณะในรูปของ “ชุมชนทางนโยบาย” (policy communities) และมองตัวแสดงต่าง ๆ 
ที่เข้ามาเก่ียวข้องในฐานะที่เป็น “สมาชิก” ของเครือข่ายหรือชุมชนทางนโยบายหนึ่ง ๆ ซึ่งจะมีบทบาทและอ านาจ
ต่อรองแตกต่างกันออกไปตามทรัพยากรทางการเมืองการบริหารที่กระจายตัวอยู่ภายในหมู่สมาชิกในระดับที่แตกต่าง
กัน มโนทัศน์เช่นนี้มีประโยชน์อย่างมากต่อการวิเคราะห์และสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการทางการเมืองและ
การเมืองบริหารในระดับที่กว้างขวางมากขึ้น เนื่องจากจะท าให้เราสามารถวิเคราะห์ถึงกระบวนการในการรวบรวม
และการประสานผลประโยชน์ (aggregation and intermediation) ระหว่างตัวแสดงส าคัญ ๆ ภายในระบบ
บริหารงานภาครัฐ กล่าวคือ23 
   1) การสามารถระบุตัวแสดงที่ส าคัญ ๆ ภายในกระบวนการทางนโยบายสาธารณะหนึ่ง ๆ ได้อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากเครือข่ายทางนโยบายจะมีลักษณะ “จ ากัด” การเข้าร่วมของสมาชิก 
  2) การสามารถระบุถึงบทบาทของตัวแสดงต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเครือข่ายทางนโยบาย
จะท าให้เราสามารถมองเห็นถึงการแสดงบทบาทที่แตกต่างกันภายในชุมชนทางนโยบายหนึ่ง ๆ 
  3) เครือข่ายทางนโยบายจะเป็นตัวก าหนดขอบข่ายในทางนโยบายว่ามีความกว้างขวางเพียงใด 
หรือเป็นตัวก าหนดประเด็นในทางนโยบายว่าเร่ืองใดควรจะถูกรวมเข้าหรือแยกออกจากนโยบายหนึ่ง ๆ 
  4) เครือข่ายทางนโยบายจะปรากฏระบบกฎเกณฑ์หรือแบบแผน (rules of the game) ที่ก าหนด
กรอบการแสดงบทบาทของสมาชิกภายในชุมชนทางนโยบาย ซึ่งมีผลอย่างส าคัญต่อการสร้างหรือก าหนดพฤติกรรม
ของตัวแสดงต่าง ๆ ให้เป็นไปในทิศทางหนึ่ง ๆ 
  5) ชุมชนทางนโยบายจะมุ่งให้ความส าคัญกับผลประโยชน์เฉพาะหนึ่ง  ๆ ซึ่งลักษณะเช่นนี้
นอกเหนือจากจะเป็นผลมากจากการที่ชุมชนนั้นสามารถเข้าถึงผลประโยชน์ที่กล่าวถึงได้แล้ว ยังเป็นผลมาจากการที่
ผลประโยชน์นั้นเก้ือหนุนต่อผลลัพธ์ในทางนโยบายด้วย 
  6) ชุมชนทางนโยบายจะน าไปสู่สภาพการณ์ที่ลดทอนการมีบทบาทน าแต่เพียงผู้เดียวของตัวแสดง
หนึ่ง ๆ เนื่องจากการมีตัวแสดงที่หลากหลายจะท าให้เกิดสภาพการณ์ของการตรวจสอบระหว่างกัน (public 
accountability) โดยธรรมชาติ 
 แนวคิดในเชิงเครือข่ายและชุมชนทางนโยบายจึงท าให้เรามองเห็นถึงสถานการณ์การขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะที่สมจริงขึ้น มีลักษณะเป็น “เครือข่ายขององค์การที่จัดการดูแลได้ด้วยตัวเอง” (self-organizing 
networks) ผ่านการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งฝ่ายกลไกรัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มองค์กรในภาคประชาสังคม
สามารถเข้ามาพึ่งพากันในการจัดการกับประเด็นปัญหาทางนโยบายต่าง ๆ โดยมีกลไกการประสานงานในการด าเนิน
กิจกรรมร่วมกันบนฐานของชื่อเสียง ความไว้วางใจ และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีอิสระ (autonomy) 
พอสมควรจากทั้งอ านาจรัฐและกลไกทางการตลาด24 

                                                 
23 R.A.W. Rhodes, Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability, 

pp. 9–10. 

24 โปรดดู พัชรี สิโรรส, “การศึกษาการจัดการปกครองในมิตินโยบายศึกษา : ท าความเข้าใจการจัดการปกครอง (Governance) 
เครือข่ายของการจัดการปกครอง (Governance Network) และอภิเครือข่ายการจัดการปกครอง (Metagovernance),” ใน เปิดกล่องนโยบาย
สาธารณะ: หลากมุมมองในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย, วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ บก. (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2558): 87 – 92. 
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2. การจัดการปกครองโดยเครือข่าย (Network Governance) 
 การน าเอาแนวคิดในเชิงเครือข่ายและการมุ่งเน้นการศึกษาถึงชุมชนทางนโยบายในลักษณะเครือข่ายทาง
นโยบายนั้นค่อย ๆ พัฒนามาเป็นกลุ่มงานศึกษาที่ส าคัญในแวดวงนโยบายสาธารณะซึ่งอาจเรียกว่าการศึกษาในแบบ 
“การจัดการปกครองโดยเครือข่าย” (Network Governance) ที่สะท้อนให้เห็นถึงฐานคติและจุดเน้นของการศึกษาที่
มีความแตกต่างจากรูปแบบการจัดการปกครองตามล าดับชั้นที่รัฐเป็นตัวน า  (Hierarchical Governance) และ
รูปแบบการจัดการปกครองที่มีตลาดเป็นตัวน า (Market Governance)25 
 กรอบการศึกษาการจัดการปกครองโดยเครือข่ายมีหัวใจส าคัญอยู่ที่การวิเคราะห์บทบาทการท างานของ
เครือข่ายซึ่งเกิดจากการประสานการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรต่าง  ๆ ที่มีการกลไกจัดการภายในตนเอง (self-
organizing inter-organizational network) ดังจะเห็นได้จากการแสดงบทบาทของเครือข่ายในกระบวนการ
จัดบริการสาธารณะต่าง  ๆ ทั้งในกรณีที่มีหน่วยงานภาครัฐร่วมอยู่ในเครือข่ายด้วย และในกรณีเครือข่ายองค์กรที่มี
การจัดการตนเองเหล่านั้นแสดงบทบาทในการจัดบริการสาธารณะด้วยตนเองโดยไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาร่วม 
เครือข่ายของตัวแสดงในภาคส่วนต่าง  ๆ  
 กรอบการวิเคราะห์การจัดการปกครองโดยเครือข่ายแตกต่างจากกรอบการวิเคราะห์เครือข่ายใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ กล่าวคือ ในกรณีนี้ให้ความสนใจเครือข่ายของตัวแสดงที่มีบทบาทร่วมกันในการน า
นโยบายไปปฏิบัติและการจัดบริการสาธารณะเป็นการเฉพาะ ซึ่งต่างจากการศึกษาเครือข่ายนโยบาย (policy 
network) ที่ให้ความสนใจในบทบาทของเครือข่ายของตัวแสดงที่มีบทบาทร่วมกันในการก าหนดนโยบายโดยเฉพาะ26 

กรอบแนวคิดการจัดการปกครองโดยเครือข่าย พิจารณาบทบาทของรัฐในมิติที่แตกต่างออกไปจากแนวคิด
การบริหารราชการแบบดั้งเดิม เนื่องจากตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า การจัดการปกครอง คือ การจัดการเพื่อเอ้ืออ านวยให้
ตัวแสดงจากแต่ละภาคส่วนที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการแสดงบทบาทแตกต่างหลากหลาย นับตั้งแต่ตัวแสดง
ภาครัฐ องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ รวมไปถึงองค์การระหว่าง
ประเทศ เกิดการประสานงานกันอย่างสอดคล้องและร่วมมือกัน27 
 บทบาทของรัฐภายใต้กระบวนการจัดการปกครองจึงต้องปรับเปลี่ยนไป เนื่องจากบทบาทซึ่งแต่เดิมเคยมอง
กันว่าเป็นบทบาทที่ต้องจ ากัดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของภาครัฐเท่านั้น เร่ิมถูกมองว่าเป็นบทบาทหน้าที่ซึ่งตัว
แสดงอ่ืน ๆ สามารถเข้ามาร่วมท าได้ เช่นเดียวกับประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งแต่เดิมเคยมองกันว่าต้องจัดการ
แก้ไขโดยกลไกของภาครัฐเท่านั้น ก็เปลี่ยนมาสู่การมองว่าตัวแสดงอ่ืน ๆ ในสังคมก็สามารถร่วมแสดงบทบาทในการ
จัดการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกัน โดยภาครัฐมีหน้าที่ดึงบทบาทของตัวแสดงต่าง ๆ ในสังคมให้เข้ามาร่วมกัน
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และการสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคมร่วมกันผ่านกลไกการประสานบทบาทระหว่างกัน
ในรูปเครือข่าย 

                                                 
25 อ้างแล้ว, น. 91. 

26 Stephen P. Osborne, " Introduction The (New) Public Governance: a suitable case for treatment?," in The New 
Public Governance: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance, edited by Stephen P. 
Osborne (London and New York: Routledge, 2010), p. 7. 

27 Jon Pierre, “Introduction: Understanding Governance,” in Debating Governance, edited by Jon Pierre (Oxford: 
Oxford University Press, 2000), p. 4. 
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ในแง่นี้ การจัดการปกครองจึงเป็นกระบวนการที่ด าเนินการไปโดยผ่านการประสานความร่วมมือระหว่างตัวแสดง
ในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ส าหรับรูปแบบการประสานงานระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ นั้นปรากฏในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่าย (networks) ภาคี หุ้นส่วน 
(partnerships) และการเปิดเวทีปรึกษาหารือกันเพื่อจัดการประเด็นสาธารณะด้านต่าง ๆ (deliberative forums) 
การประสานความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าวเริ่มปรากฏขึ้นนับแต่ช่วงทศวรรษที่ 1970 ภายหลังกระแสความ
เสื่อมถอยของรูปแบบการบริหารงานแบบรวมศูนย์ของภาครัฐโดยผ่านกลไกการสั่งการควบคุมตามล าดับขั้นในระบบ
ราชการ และหันเหมาสู่ความนิยมในรูปแบบการบริหารงานภาครัฐบนฐานการมีส่วนร่วมของตัวแสดงหลากหลายภาค
ส่วน ภายใต้ความสัมพันธ์ที่ทุกฝ่ายอยู่ในระดับสถานะเท่าเทียมกัน28 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประสานความร่วมมือในรูปเครือข่าย ก็คือ การมุ่งให้ตัวแสดงที่เก่ียวข้องเข้ามาร่วม
เจรจาต่อรองเพื่อหาจุดร่วมในการด าเนินกิจสาธารณะด้านต่าง  ๆ ในสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน การร่วมมือกันด าเนินกิจการสาธารณะภายใต้กลไกความสัมพันธ์ในรูปเครือข่าย อาจเกิดขึ้นทั้งใน
โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐระดับต่าง ๆ นับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นหรือนครไปจนถึงระดับภาค นอกจากนี้ ยังรวมถึง
เครือข่ายประสานความร่วมมือแบบตัดข้ามระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชา
สังคม ด้วยเหตุนี้ ตัวแสดงที่ปรากฏในกระบวนการจัดการปกครองในรูปแบบการประสานความร่วมมือผ่านเครือข่าย 
จึงมีที่มาจากหลากหลายภาคส่วนและหลายระดับด้วยกัน อาทิ สหภาพแรงงาน สมาคมการค้า บริษัท องค์กรพัฒนา
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการทางสังคม รวมตลอดจนกลุ่มและองค์กรชุมชน29 
 ภายใต้หลักการดังกล่าว กระบวนการจัดการปกครอง เป็นกระบวนการประสานงาน และการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งด าเนินไปภายใต้ผ่าน
เครือข่ายการประสานบทบาทระหว่างกันในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดังนั้น การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแสดงภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ดังปรากฏผ่านความร่วมมือรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การรวมตัวในรูปเครือข่าย 
(networks) หรือในรูปภาคีหุ้นส่วน (partnerships) จึงสะท้อนรูปแบบการประสานงาน (co-ordination) ระหว่างตัว
แสดงในภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการประเด็นปัญหาสาธารณะหนึ่ง ๆ ร่วมกัน รวมถึงสะท้อนถึงรูปแบบการบริหาร
จัดการตนเองเพื่อจัดการประเด็นปัญหาสาธารณะโดยตัวแสดงในแต่ละภาคส่วน (self-governance) ไปพร้อมกัน
ด้วย30 
 การบริหารกิจการสาธารณะโดยอาศัยกลไกในรูปเครือข่าย นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการบริหารจัดการกิจการ
บ้านเมืองบนฐานการร่วมมือกันระหว่างตัวแสดงหลากหลายภาคส่วน (‘co’ governance)31 กล่าวคือ เครือข่ายเป็น
รูปแบบการสร้างความร่วมมือในลักษณะการแสดงบทบาทร่วมกันระหว่างตัวแสดงตา่ง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้บริบทความ
ซับซ้อนของการพัฒนาและการจัดการประเด็นปัญหาด้านต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากตัวแสดงจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จึงจะสามารถด าเนินงานให้บรรลุผลได้ ในสภาวการณ์ดังกล่าว การจัดการแก้ไขปัญหาใน

                                                 
28 Paul Hirst, “Democracy and Governance,” in Debating Governance, edited by Jon Piere (Oxford: Oxford 

University Press, 2000), pp. 18-19. 

29 Anne Mette Kjær, Governance (Cambridge: Polity Press, 2004), pp. 48-49. 

30 Jon Pierre, “Introduction: Understanding Governance,” p. 3. 

31 Jan Kooiman, “Societal Governance: Levels, Modes, and Orders of Societal-Political Interaction,” p. 150. 
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สังคมมิอาจกระท าได้โดยการรวมศูนย์การท างานที่ภาครัฐฝ่ายเดียว หากแต่จ าเป็นต้องอาศัยการขับเคลื่อนโดยการ
ประสานงาน  (co-ordination) และการแสดงบทบาทอย่ างสอดรับซึ่ งกัน และกันระหว่างทุ กภาคส่ วน 
(synchronization) รวมไปถึงการจัดการปัญหาสาธารณะโดยอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือโดยไม่แบ่งแยก
อาณาเขตบทบาทหน้าที่ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน (public-private networks) 
 เครือข่ายจึงถือเป็นการจัดโครงสร้างสถาบันรูปแบบหนึ่ ง ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง
ภาครัฐและภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคม แต่กระนั้น เครือข่ายก็เป็นการจัดโครงสร้างสถาบันอย่างไม่เป็นทางการ 
เพราะเป็นการเข้ามาร่วมมือกันอย่างสมัครใจของภาคีสมาชิก มิใช่การจัดตั้งองค์กรตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบ
ราชการก าหนด อย่างไรก็ตาม แม้เครือข่ายจะไม่ใช่องค์กรที่เป็นทางการ แต่ก็ไม่ใช่การรวมตัวกันแบบชั่วครั้งชั่วคราว 
หากอาจเป็นองค์กรที่มีความมั่งคงถาวรภายในระยะเวลาหนึ่ง เช่น เครือข่ายอาจท างานไปจนกระทั่งกิจกรรมหรือ
โครงการที่ภาคีสมาชิกร่วมกันด าเนินการนั้นส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของการก่อตั้งเครือข่าย เป็นต้น 
 การท างานในรูปเครือข่ายระหว่างองค์กร อาจปรากฏทั้งในรูปของเครือข่ายระหว่างองค์กรหรือหน่วยงานใน
ภาครัฐด้วยกัน หรือเครือข่ายระหว่างตัวแสดงนอกภาครัฐด้วยกันเอง ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
ทั้งนี้ กรอบแนวคิดเก่ียวกับการจัดการปกครอง จึงให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจการสาธารณะผ่านเครือข่ายที่ตัด
ข้ามระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในกระบวนการจัดการปกครอง เครือข่ายจะเป็นกลไกที่ท าให้
เกิดการประสานงาน (co-ordination) เพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และเป็นกลไกจัดสรรทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างภาคีสมาชิกเครือข่าย ในนัยนี้ จึงกล่าวได้ว่า เครือข่ายถือเป็นโครงสร้างการปกครองรูปแบบหนึ่ง (governing 
structure) ซึ่งสมาชิกในเครือข่ายร่วมกันออกแบบและสร้างขึ้นบนกรอบข้อตกลงร่วมกัน32 
 เครือข่ายต่าง ๆ ในสังคมสามารถแสดงบทบาทได้ทั้งในเชิงต่อต้านและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐ 
กล่าวคือ เครือข่ายจ านวนมากมีศักยภาพในการร่วมกันต่อต้านขัดขืนการผลักดันนโยบายสาธารณะของภาครัฐไดอ้ย่าง
ทรงพลัง ซึ่ งส่ งผลให้รัฐต้องเผชิญกับปัญหาด้านความสามารถในการปกครองดูแลสังคม ( governability 
problems)33ในทางกลับกัน เครือข่ายเหล่านั้นก็สามารถสร้างพลังในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลได้เช่นกัน หากภาครัฐมีการประสานงาน ปรึกษาหารือและเจรจาต่อรองกับเครือข่ายที่
เก่ียวข้องกับนโยบายสาธารณะแต่ละด้าน ดังนั้น ภาครัฐจึงจ าเป็นที่จะต้องปรับรูปแบบการท างานจากการมุ่งเน้นการ
ใช้อ านาจหน้าที่สั่งการและควบคุมบังคับฝ่ายเดียว มาสู่การท าหน้าที่ประสานการท างานกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ในสังคม 
ซึ่งต้องอาศัยทักษะในเชิงการเจรจาต่อรองเพื่อหาจุดร่วมระหว่างทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  

บทบาทของภาครัฐภายใต้การเผชิญกับสิ่งท้าทายทั้งภายในและภายนอก จึงอยู่ที่การก ากับทิศทาง
กระบวนการจัดการปกครอง (‘steering’) ให้ด าเนินไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมของสังคม34 นั่นคือ รัฐมิได้มีบทบาท
หน้าที่เพียงการใช้อ านาจปกครองเหนือสังคมแต่เพียงด้านเดียว หากแต่มีหน้าที่ดึงบทบาทของตัวแสดงต่าง ๆ ในสังคม
ให้เข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา และการสร้างโอกาสในการพัฒนาสังคมร่วมกัน เพราะกลุ่มเป้าหมายใน
การด าเนินภารกิจของรัฐ มิใช่เพียงปัจเจกบุคคล หรือองค์กร แต่เป็นเครือข่ายหรือ “ระบบย่อย ๆ ของสังคม” 

                                                 
32 R. A. W. Rhodes, “Governance and Public Administration.” p. 61. 

33 Anne Mette Kjær, Governance. p.36. 

34 Jon Pierre, “Introduction: Understanding Governance,” p. 4. 
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(societal sub-systems) นั่นคือ เครือข่ายของตัวแสดงกลุ่มต่าง  ๆ ที่มีการจัดระบบจัดการดูแลตัวเอง มีการก าหนด
ทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมของตนเอง  
 อย่างไรก็ดี การด ารงอยู่อย่างอิสระของเครือข่ายที่ประกอบขึ้นจากกลุ่มคนหรือองค์กรที่มีผลประโยชน์เฉพาะ
ในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ก็ส่งผลให้การใช้อ านาจรัฐควบคุมจัดการเรื่องต่าง ๆ ในสังคมด าเนินไปด้วยความยากล าบาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากเครือข่ายของตัวแสดงกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมนั้นเป็นระบบที่ด ารงอยู่ด้วยตัวเองและไม่ขึ้นต่อกลไกการ
ควบคุมบังคับบัญชาของภาครัฐ (auto-poetic) จึงท าให้การควบคุมแทรกแซงการท างานของเครือข่ายเหล่านี้เป็นไป
ได้ยาก35 ดังนั้น บทบาทของตัวแสดงภาครัฐในการจัดการปกครอง จึงควรประกอบด้วยการท าหน้าที่ 2 ระดับ คือ 
ระดับแรก เป็นการท าหน้าที่จัดการเครือข่าย (network management) ซึ่งเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ อีก
ระดับหนึ่งคือ การท าหน้าที่วางกรอบกฎเกณฑ์กติกาการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นการจัดการเครือข่ายที่ด าเนินการโดยรัฐบาล (meta-
governance) เนื่องจากเป็นการจัดการเครือข่ายในเชิงโครงสร้างสถาบันซึ่งเก่ียวข้องกับกรอบกติกาการปกครองและ
การจัดการปกครอง36 
 ในนัยนี้ บทบาทของภาครัฐในการจัดการปกครอง ก็คือ การจัดการเครือข่าย (network management) 
การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภาครัฐในการจัดการเครือข่าย มิใช่การใช้อ านาจหน้าที่ควบคุมสั่งการในฐานะที่อยู่
เหนือกว่าเครือข่ายต่าง ๆ ในสังคม แต่อยู่ในต าแหน่งที่เสมอกัน เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีบทบาทเอ้ืออ านวยให้ตัวแสดงกลุ่ม
ต่าง ๆ มีการสร้างเครือข่ายเพื่อด าเนินงานด้านต่าง ๆ ภายใต้เป้าหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในขณะหน่วยงาน
ภาครัฐก็อาจเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเหล่านั้นก็ได้  
 กลไกการท างานแบบเครือข่ายของตัวแสดงในภาคสังคม และกลไกการท างานแบบสั่งการตามล าดับขึ้นของ
ระบบราชการ จึงมิได้ด ารงอยู่หรือท างานอย่างแยกจากกันอย่างเด็ดขาด แต่อาจมีบางส่วนหรือบางจุดของ
กระบวนการท างานที่กลไกการท างานของทั้งสองระบบเข้ามาเกี่ยวพันหรือทาบทับซึ่งกันและกัน เช่น การประสาน
เชื่อมโยงการท างานระหว่างเครือข่ายแต่ละกลุ่มอาจจ าเป็นต้องอาศัยบทบาทการท างานของหน่วยงานราชการในการ
สร้างจุดเชื่อมโยงให้เกิดขึ้น ผ่านการวางกฎกติกาที่เป็นธรรมส าหรับทุกฝ่าย การประสานให้ทุกฝ่ายร่วมลงนามสัญญา
กัน หรือการเอ้ืออ านวยให้ทุกฝ่ายสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ เป็นต้น การจัดการเครือข่ายจึงต้องอาศัยบทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ประสานการท างานร่วมกัน (coordinator)37 

3. เครือขา่ยการจดัการปกครอง (Governance Network) 
 อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันนี้หากเราพิจารณาถึงงานศึกษา ทางด้านนโยบายสาธารณะที่มีการน าเอามโนทัศน์ใน
แบบการจัดการปกครองมาปรับใช้และมุ่งเน้นอธิบายถึงปรากฏการณ์การขับเคลื่อนนโยบายที่ทวีความสลับซับซ้อน
มากขึ้นเรื่อย ๆ นั้น ก็ปรากฏกลุ่มแนวคิดที่เรียกว่า “เครือข่ายการจัดการปกครอง” (Governance Network) ซึ่ง
สามารถสร้างค าอธิบายที่ครอบคลุมกว่างานศึกษาที่มีมาก่อนหน้านี้ พร้อมทั้งน าไปสู่การพัฒนาตัวแบบในเชิงปฏิบัติได้
อย่างน่าสนใจ 

                                                 
35 Anne Mette Kjær, Governance. p. 36. 
36 Ibid., pp. 48-49. 
37 Ibid., pp. 43-45. 
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 “เครือข่าย” ภายใต้มโนทัศน์การจัดการปกครองดังกล่าวมานี้แตกต่างจากเครือข่ายทางสังคมโดยทั่วไป 
กล่าวคือ เครือข่ายการจัดการปกครอง (governance network) เป็น “เครือข่าย” (network) ที่มีลักษณะเฉพาะ
รูปแบบหนึ่ง ไม่ใช่เครือข่ายทั่ว ๆ ไปที่ปรากฏในสังคม อาทิ เครือข่ายการสื่อสาร เครือข่ายทางสังคม เครือข่ายวิชาชีพ 
เครือข่ายผู้ก่อการร้าย เครือข่ายข้ามชาติ และหมายถึงรูปแบบเฉพาะรูปแบบหนึ่งของ "การบริหารกิจการบ้านเมือง" 
(governance) ทั้งนี้ อาจสรุปลักษณะส าคัญของ "เครือข่ายการจัดการปกครอง" ในประการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้38 
 ประการแรก เครือข่ายความสัมพันธ์แนวราบที่มีรูปแบบชัดเจนแน่นอน ระหว่างตัวแสดงที่มีความเก่ียวโยง
พึ่งพาซึ่งกันและกัน (interdependent) แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นเอกเทศในการแสดงบทบาทของตนเอง 
(autonomous) กล่าวคือ ตัวแสดงประกอบด้วย ภาครัฐ (public) ภาคเอกชน (private) ภาคประชาสังคม (semi-
public) ตัวแสดงแต่ละภาคส่วน ต่างก็ต้องการพึ่งพาอาศัย (dependent) ศักยภาพ และทรัพยากรของตัวแสดง     
อ่ืน ๆ ตัวอย่างเช่น ตัวแสดงทางการเมือง เห็นว่าประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนต้องการผลักดัน ต้องอาศัยบทบาท
ความร่วมมือของภาคส่วนอ่ืน ก็แสดงความจ านงในการจัดสรรทรัพยากร และศักยภาพของตนเอง ให้ตัวแสดงอ่ืน ๆ 
เข้ามาใช้ร่วมกัน ตัวแสดงแต่ละภาคส่วน ต่างก็มีความเป็นเอกเทศในการแสดงบทบาทของตนเอง (operationally 
autonomous) ไม่มีฝ่ายใดอยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการโดยตัวแสดงอื่น ไม่มีฝ่ายใดอยู่เหนือกว่าที่สั่งให้ฝ่ายอื่นคิดหรือ
กระท าการใด ๆ ได้ 
 การมีความสัมพันธ์ในเชิงการพึ่งพาอาศัยบทบาทซึ่งกันและกัน ( interdependency) ท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแสดงเป็นไปในแนวราบที่ทุกฝ่ายอยู่ในฐานะเสมอภาคเท่าเทียมกัน แม้ว่าตัวแสดงแต่ละฝ่ายจะมีอ านาจ
หน้าที่ (authority) และทรัพยากรไม่เท่ากันก็ตาม แต่เมื่อต้องพึ่งพาอาศัยอีกฝ่าย ก็ท าให้ไม่มีฝ่ายใดสามารถใช้อ านาจ
ควบคุมแนวดิ่งเหนือฝ่ายใดได้โดยไม่เสี่ยงต่อการท าลายเครือข่ายให้พังลง ทั้งนี้ การจัดสรรแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ทรัพยากร ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม อาจเป็นไปในลักษณะไม่สมมาตร (asymmetrical allocations) ก็ได้ หาก
ตัวแสดงทุกฝ่ายเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันกันอย่างสมัครใจ (voluntary) และแต่ละฝ่ายมีอิสระที่จะถอนตัวออก
จากการเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายได้ทุกเวลา  
 ประการที่สอง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงด าเนินไปโดยผ่านการเจรจาหาต่อรองข้อตกลงร่วมกัน 
(negotiations) กล่าวคือ การเจรจาต่อรองหาข้อตกลงร่วมกัน มีองค์ประกอบคือ “การต่อรอง” (bargain) เกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากรร่วมกันของแต่ละฝ่าย เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายให้บรรลุผลสูงสุด และ “การปรึกษาหารือกัน” 
(deliberation) เกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของแนวทางการประสานบทบาทซึ่งกันและกันในลักษณะต่าง  ๆ อันจะ
น าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างความเข้าใจร่วมกันของทุกฝ่าย อย่างไรก็ดี การเจรจาปรึกษาหารือระหว่างตัวแสดง
ในเครือข่ายหนึ่ง ๆ อาจไม่น าไปสู่ “ฉันทมติที่เป็นเอกฉันท์” (unanimous consensus) เสมอไป หากการเจรจาอยู่
ภายใต้บริบทที่ตัวแสดงแต่ละฝ่ายต่างต้องการใช้อ านาจแข็งขืนต่อกันอย่างเข้มข้น (power struggle) ซึ่งเสี่ยงต่อการ
เกิดความขัดแย้ง และการเป็นปฏิปักษ์ในการท างานร่วมกัน โดยส่วนใหญ่ “การปฏิบัติการร่วม” (joint action) มัก
เกิดขึ้นบน “ความเห็นพ้องกันเท่าที่ทุกฝ่ายยอมรับได้” (rough consensus) นั่นคือ ทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอในเรื่อง
หนึ่ง ๆ ร่วมกัน แม้ว่าแต่ละฝ่ายจะยังคงมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งไม่ลงรอยกันอยู่ 

                                                 
38 Eva Sørensen and Jacob Torfing, “Introduction: Governance Network Research: Towards a Second Generation,” 

pp. 8-11. 
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 ประการที่สาม การเจรจาหาข้อตกลงร่วมกันด าเนินไปภายใต้กรอบแนวความคิด ( imaginary framework) 
ความตระหนักรู้ (cognitive) กรอบบรรทัดฐาน (normative) และกรอบระเบียบกฎเกณฑ์ (regulative) ชุดหนึ่ง ๆ ที่
ทุกฝ่ายยึดถือร่วมกัน กล่าวคือ การปฏิสัมพันธ์ที่ เกิดจากการเข้ามาเจรจาต่อรองหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างตัวแสดง
ต่าง ๆ ในเครือข่ายหนึ่ง ๆ มิได้เกิดขึ้นใน “สุญญากาศเชิงสถาบัน” (institutional vacuum) หรืออยู่นอกเหนือกรอบ
กฎเกณฑ์ใด ๆ เลย หากแต่การท างานของเครือข่ายหนึ่ง ๆ ย่อมมี “กรอบการท างานที่ชัดเจนแน่นอนชุดหนึ่ ง” 
(institutionalize framework) เสมอ ทั้งนี้ กรอบการท างานร่วมกันของเครือข่าย มิใช่เพียงการน าเอาระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่แต่ละฝ่ายยึดถือปฏิบัติ มารวมกันให้เป็นกรอบกฎเกณฑ์ของเครือข่าย และก็มิใช่การหลอมรวมระเบียบ
กฎเกณฑ์ทั้งหมดให้เป็นชุดเดียวขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการผสมผสานแนวความคิดต่าง ๆ (ideas) มโนทัศน์ความเข้าใจ 
(concepts) และข้อก าหนด (rules) ที่แต่ละฝ่ายน าเสนอแลกเปลี่ยนกัน  
 กรอบการท างานร่วมกันของเครือข่ายมีลักษณะส าคัญคือ เป็นกรอบการดูแลจัดระเบียบที่ยึดถือร่วมกัน 
(regulative aspect) กล่าวคือ มีกฎเกณฑ์ข้อก าหนด (rules) มีการระบุบทบาทหน้าที่ (roles) และขั้นตอนวิธีการ
ท างาน (procedures) กรอบการท างานร่วมกันของเครือข่าย จึงมีลักษณะเชิงคุณค่า (normative aspect) นั่นคือ มี
บรรทัดฐานการตัดสินในเรื่องต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายยึดถือร่วมกัน (norms) มีชุดคุณค่าหรือค่านิยมในการท างานร่วมกัน 
(values) และมีเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน (standards) นอกจากนี้ กรอบการท างานร่วมกัน
ของเครือข่าย ยังมีองค์ประกอบของ "การตระหนักรู้ร่วมกัน" (cognitive element) คือ มีระบบการให้ความหมายชุด
ต่าง ๆ ร่วมกัน (codes) มีกรอบมโนทัศน์ในการอธิบายเรื่องต่าง ๆ ร่วมกัน (concepts) และมีความรู้เฉพาะในเรื่อง
ต่าง ๆ ร่วมกัน (specialized knowledge) ดังนั้น กรอบการท างานร่วมกัน จึงมีลักษณะของ "จินตกรรมร่วม" 
(imaginary aspect) คือ มีการสร้างอัตลักษณ์ร่วมที่ทุกฝ่ายอ้างอิงตนเองร่วมกัน ( identities) มี อุดมคติร่วม 
(ideologies) มีความหวังร่วมกัน (common hopes) 
 ประการที่สี่ กระบวนการท างานของเครือข่ายด าเนินไปโดยระบบการก ากับดูแลตนเอง (self-regulating) มี
ความเป็นอิสระภายในขอบเขตที่จ ากัดโดยหน่วยงานอ่ืน ๆ ภายนอก (external agencies) กล่าวคือ เครือข่ายมีความ
เป็นอิสระในการจัดระเบียบดูแลตนเองระดับหนึ่ง ไม่อยู่ภายใต้หรือเป็นส่วนหนึ่งของสายการควบคุมบังคับบัญชาใด ๆ 
ไม่ยอมเข้าไปอยู่ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ของบทกฎหมาย (law) และไม่ยอมอยู่ในกลไกการจัดระเบียบควบคุมของ
ระบบตลาด (market) เครือข่ายขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะหนึ่ง ๆ ภายใต้กรอบการก ากับดูแลตนเอง ซึ่งตั้งอยู่บน
ชุดความคิดของตนเอง (ideas) ทรัพยากรของเครือข่าย (resources) และการปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่ายที่มีพลวัต 
(dynamic interactions)  
 ในขณะเดียวกัน ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็อยู่ภายใต้ “กรอบการท างานร่วมกัน” ที่เป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ์ 
บรรทัดฐาน การตระหนักรู้ และจิตนากรรมร่วม ซึ่งสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามการเจรจาต่อรองกันระหว่าง
สมาชิกในเครือข่าย ดังนั้น การท างานของเครือข่ายหนึ่ง ๆ จึงอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางการเมืองและบริบทเชิง
สถาบัน (political and institutional environment) ซึ่งอาจส่งผลเอ้ืออ านวยให้การก ากับดูแลตนเองของเครือข่าย
ด าเนินไปได้อย่างราบรื่น หรืออาจส่งผลจ ากัดขีดความสามารถในการจัดการดูแลตนเองของเครือข่าย (capacity for 
self-regulation) 

ประการที่ห้า เป้าหมายการท างานของเครือข่ายเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดผลต่อประโยชน์สาธารณะ 
(production of public purpose) กล่าวคือ การท างานของเครือข่ายสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายที่เป็นประโยชน์ของ
สาธารณะในมิติต่าง ๆ อาทิ วิสัยทัศน์ (visions) ค่านิยม (values) แผน (plans) นโยบาย (policies) และระเบียบ
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กฎเกณฑ์ (regulations) ซึ่งต้องมุ่งสู่การก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวม (general public) ตัวแสดงต่าง ๆ 
ในเครือข่าย อาจเข้าไปมีบทบาทร่วมในกระบวนการเจรจาต่อรองทางการเมือง (political negotiations) ได้ แต่มิใช่
เพื่อผลักดันผลประโยชน์หรือเป้าหมายของตนเอง หากต้องเป็นไปเพื่อแสดงบทบาทร่วมชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหา
สาธารณะ และหนทางในการแก้ไขปัญหาสาธารณะที่เกิดขึ้น หรือเข้าไปผลักดันโอกาสในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ใหม่ ๆ ในแง่นี้ เครือข่ายใด ๆ ก็ตามที่มิได้มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อก่อให้เกิด “ประโยชน์แก่สาธารณะ
โดยรวม” (public purpose) ย่อมไม่อาจนับได้ว่าเป็น “เครือข่ายการจัดการปกครอง” (governance networks) 

หากพิจารณารูปแบบของเครือข่ายการจัดการปกครอง จะพบว่า เครือข่ายอาจปรากฏรูปแบบแตกต่างกันไป 
ขึ้นอยู่กับบริบททางการเมือง บริบทเชิงสถาบัน และบริบทเชิงวาทกรรม (discursive context) ที่เครือข่ายนั้น ๆ 
เกิดขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้39 

   เครือข่ายอาจเกิดจากการเข้ามาท า “ข้อตกลงหลวม ๆ อย่างไม่เป็นทางการ” (loose and 
informal contract) แต่บางเครือข่ายก็อาจท าข้อตกลงอย่างเคร่งครัดและเป็นทางการก็ได้ (tight and formal)  

   เครือข่ายอาจเกิดจากการประสานบทบาทความร่วมมือกันระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ภายในโครงสร้าง
องค์การเดียวกัน (intraorganizational) หรือการประสานบทบาทความร่วมมือระหว่างตัวแสดงข้ามองค์กร 
(interorganizational) 

   เครือข่ายการก่อเกิดขึ้นด้วยตัวเองล าพัง (self-grown) หรืออาจริเริ่มก่อตั้งโดยการส่งเสริมผลักดัน
โดยองค์กรอ่ืน (initiate from above) 

   เครือข่ายอาจมีลักษณะเปิดกว้างรับสมาชิกใหม่ ๆ (open) หรืออาจเป็นเครือข่ายแบบปิดตัวเองต่อ
ภายนอก (closed) 

   เครือข่ายอาจด ารงอยู่ในชั่วระยะเวลาที่ภารกิจบรรลุเป้าหมายแล้วสลายตัว (short-lived) หรืออาจ
ด าเนินงานต่อเนื่องยาวนานอย่างถาวร (permanent) 

   เครือข่ายอาจท างานเฉพาะเจาะจงในบางเร่ือง (sector-specific) หรืออาจท างานในประเด็นต่าง ๆ 
ของสังคมอย่างกว้างขวาง (society-wide scope) 

   เครือข่ายอาจแสดงบทบาทเฉพาะในกระบวนการก าหนดนโยบาย (formulation of policy) หรือ
อาจแสดงบทบาทเฉพาะในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (policy implementation)  
  เครือข่ายการจัดการปกครอง (governance network) อาจพิจารณาได้ว่าเป็น กลไกขับเคลื่อนการบริหาร
กิจการบ้านเมืองอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งเป็นทางเลือกที่นอกเหนือจาก “กลไกภาครัฐ” (state) และ “กลไกตลาด” 
(market) ลักษณะเฉพาะที่ท าให้เครือข่ายการจัดการปกครอง แตกต่างไปจากการท างานของกลไกการควบคุมสั่งการ
ตามล าดับขั้นจากบนลงล่างของภาครัฐ และกลไกการควบคุมจัดระเบียบผ่านการแข่งขันของระบบตลาด อาจสรุปได้ 
3 ประการ คือ40 

ประการแรก ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงต่าง  ๆ (relation between the actors) กล่าวคือ เครือข่าย
การจัดการปกครอง มีลักษณะเป็น “ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่มีทุกภาคส่วนเป็นศูนย์กลาง” (pluricentric 

                                                 
39 Ibid. p. 11. 

40 Ibid. pp. 11-12. 
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governance system) ต่างจากระบบการบริหารงานภาครัฐที่มีศูนย์กลางหนึ่งเดียว (unicentric system) คือตัว
แสดงภาครัฐที่มีอ านาจก ากับควบคุมและจัดระเบียบต่าง ๆ ในสังคมและระบบเศรษฐกิจ การรวมศูนย์อ านาจรัฐเป็นสิ่ง
ที่ไม่อาจปฏิเสธหรือโต้แย้งได้ อ านาจรัฐท าให้ตัวแสดงต่าง ๆ กลายเป็น “ผู้อยู่ใต้ปกครอง” (subject) ได้รับการ
ก าหนดสิทธิและพันธะหน้าที่ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 
 เครือข่ายการจัดการปกครอง ต่างจากระบบการจัดระเบียบและควบคุมกิจการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านกลไกการ
แข่งขันของตลาด ซึ่งมีลักษณะหลายศูนย์กลาง (multicentric system) เพราะระบบตลาดเปิดให้ตัวแสดงต่าง ๆ ที่
ต่างมุ่งแข่งขันผลักดันปกป้องผลประโยชน์ของตน (self-interested actors) จ านวนมากมายไม่จ ากัด เข้ามาแข่งขัน
กันได้อย่างเสรี แต่ละฝ่ายจึงไม่มีเป้าหมายใด ๆ ร่วมกัน หรือไม่มีพันธะผูกพันใด ๆ ต่อกันเลย 
 ประการที่สอง กระบวนการตัดสินใจระหว่างตัวแสดง (decision making) การตัดสินในเครือข่ายการจัดการ
ปกครอง แตกต่างจากการตัดสินใจในกลไกการบริหารงานภาครัฐ คือ ตัวแสดงใน เครือข่ายการจัดการปกครอง
ตัดสินใจบนตรรกะความเป็นเหตุเป็นผลที่สะท้อนมุมมองความคิดของทุกฝ่าย (reflexive rationality) ในขณะที่การ
ตัดสินใจในการบริหารงานภาครัฐ ตั้งอยู่บนการตรรกะความเป็นเหตุเป็นผลภายใต้สาระส าคัญของระเบียบกฎเกณฑ์
ข้อบังคับในการปกครองของรัฐ (substantial rationality) กล่าวคือ กลไกการตัดสินใจสั่งการใด ๆ ของภาครัฐ ย่อม
มุ่งหมายที่จะแปรสาระส าคัญในค่านิยมทางการเมืองของรัฐบาลให้ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างละเอียดผ่านตัวบท
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้ข้าราชการน าไปบังคับใช้ต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป 
 การตัดสินใจในเครือข่ายการจัดการปกครอง แตกต่างจากการตัดสินใจในกลไกการแข่งขันในระบบตลาด คือ 
การตัดสินใจภายใต้กลไกการแข่งขันในระบบตลาดตั้งอยู่บนตรรกะความเป็นเหตุเป็นผลที่ก าหนดโดยขั้นตอน
กระบวนการที่ทุกฝ่ายยึดถือร่วมกัน (procedural rationality) นั่นคือ การจัดระเบียบ กฎเกณฑ์  ขั้นตอน 
กระบวนการการแข่งขันที่ เปิดกว้างเสรี จะก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนกลไกตลาดในลักษณะ “มือที่มองไม่เห็น” 
(invisible hand) อันจะน าไปสู่การจัดสรรสินค้าและบริการต่าง ๆ ในจุดที่เหมาะสมที่สุด 
 การตัดสินใจและการจัดระเบียบดูแลการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ด าเนินไปในลักษณะ “การปฏิสัมพันธ์ในเชิง
การสะท้อนความคิดความต้องการระหว่างกัน” (reflexive interaction) ซึ่งเกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการเจรจาหารือ
ต่อรองระหว่างตัวแสดงหลากหลายภาคส่วน ที่ด าเนินต่อไปเนื่องอยู่ตลอด ตัวแสดงหลากหลายภาคส่วนเข้ามาร่วม
เจรจาหารือกันด้วยเงื่อนไขที่ทุกฝ่ายต้องพึ่งพาอาศัยบทบาทของฝ่ายอื่น ๆ (interdependencies) เป้าหมายก็เพื่อหา
ข้อยุติในการตัดสินใจเร่ืองต่าง ๆ ร่วมกัน (joint decisions) และหาทางออกในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายเข้ามามี
บทบาทร่วมกัน (collective solutions) แม้ว่าตัวแสดงจากหลากหลายภาคส่วนเหล่านั้น จะมีผลประโยชน์หรือความ
ต้องการของตนเอง หรือมีแนวคิด และมุมมองในประเด็นต่าง ๆ ที่แตกต่างหรือขัดแย้งกันอยู่ก็ตาม 
 ประการที่สาม การน าผลการตัดสินใจที่เป็นผลจากการเจรจาต่อรองหาข้อตกลงร่วมกันไปปฏิบัติ กล่าวคือ 
ในระบบการบริหารงานภาครัฐ ตัวแสดงต่าง ๆ ผูกพันตนเองในการยอมปฏิบัติตามผลการตัดสินใจในเชิงการสั่งการ
บังคับควบคุมของรัฐ เนื่องจากอยู่ภายใต้กลไกการบังคับใช้อ านาจตามกฎหมายของรัฐ ส่วนในระบบการแข่งขันตาม
กลไกตลาด ตัวแสดงต่าง ๆ ยอมผูกพันตนเองในการยอมรับผลการตัดสินใจร่วมกันระหว่างตัวแสดงต่าง ๆ ที่แข่งขัน
กัน เพราะความกลัวการพ่ายแพ้สูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับจากการอยู่ในตลาด  
 ในเครือข่ายการจัดการปกครอง ตัวแสดงต่าง ๆ ผูกพันตนเองในการยอมรับปฏิบัติตามผลการตัดสินใจ
ร่วมกัน เนื่องจากเครือข่ายได้ก่อให้เกิด “ความไว้วางใจซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย” (generalized trust) และ “พันธะ
ผูกพันทางการเมืองที่ทุกฝ่ายมีต่อกัน” (political obligation) ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะด ารงอยู่อย่างเหนียวแน่นมั่นคง
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ยาวนานเพียงใด ก็ข้ึนอยู่กับระเบียบกฎเกณฑ์การจัดการดูแลตนเองและบรรทัดฐานค่านิยมที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันก าหนด
ขึ้นและยึดถือปฏิบัติร่วมกัน (self-constituted rules and norms) 
 เมื่อกลไกการบริหารกิจการบ้านเมือง ปรากฏในหลายรูปแบบ คือ กลไกรัฐ (state) กลไกตลาด (market) 
และกลไกเครือข่ายการจัดการปกครอง (governance network) ดังนั้น การจัดการปกครองของสังคมก็ย่อมสามารถ
อาศัยทางเลือกต่าง ๆ ดังกล่าวได้ หรืออาจน ากลไกการประสานการท างาน (modesof coordination) แต่ละรูปแบบ
ดังกล่าวมาผสมผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวในทางปฏิบัติได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของประเด็นภารกิจสาธารณะ หรือ
ปัญหาเชิงนโยบายที่ผู้มีบทบาทตัดสินใจต้องเผชิญ เนื่องจากกลไกแต่ละรูปแบบต่างก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง
ในลักษณะแตกต่างกันไป  
 เครือข่ายการจัดการปกครองมีข้อดีในบริบทปัจจุบัน คือ เป็นกลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ (efficient governance) เพราะเหมาะสมส าหรับการจัดการประเด็นปัญหานโยบายสาธารณะที่มีความ
สลับซับซ้อน ไม่แน่นอน และตั้งอยู่บนความขัดแย้งของฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่อาจจัดการ
แก้ไขให้บรรลุได้โดยล าพังฝ่ายเดียว เช่น การเลือกแก้ปัญหาอย่างหนึ่งกลับน าไปสู่ความขัดแย้งและปัญหาใหม่ ๆ 
ตามมา สุดท้ายก็ไม่อาจแก้ไขปัญหาเดิมได้ และยิ่งเพิ่มปัญหาให้ยุ่งยากข้ึนอีก เป็นต้น 
 หากพิจารณาถึงจุดแข็งของเครือข่ายการจัดการปกครอง อาจสรุปได้ว่า ลักษณะส าคัญที่ท าให้เครือข่ายการ
จัดการปกครองมีประสิทธิภาพกว่ากลไกรูปแบบอ่ืน  ๆ สะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็ง 4 ประการ ดังนี้41 
 ประการแรก ความสามารถในการบริหารกิจการบ้านเมืองในเชิงรุก กล่าวคือ ตัวแสดงภาคส่วนต่าง ๆ ภายใน
เครือข่ายการจัดการปกครอง สามารถร่วมกันระบุประเด็นปัญหานโยบายในมิติต่าง ๆ อย่างรอบด้าน และสามารถ
ชี้ให้เห็นถึงช่องทางโอกาสในการป้องกัน และทางออกในการจัดการรับมือปัญหาล่วงหน้าได้ตั้งแต่แรกที่ประเด็นปัญหา
เริ่มปรากฏ นอกจากนี้ ตัวแสดงในเครือข่ายยังสามารถร่วมกันวางแนวทางการด า เนินการเพื่อจัดการแก้ไขปัญหา    
นั้น ๆ ด้วยวิธีการที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการให้สอดคล้องกับบริบท
เงื่อนไขของปัญหามีลักษณะซับซ้อนและหลากหลายไปตามสถานการณ์  
 ประการที่สอง ความสามารถในการตัดสินใจทางการเมืองในเรื่องสาธารณะต่าง ๆ ได้อย่างรอบคอบ 
กล่าวคือ เครือข่ายการจัดการปกครอง เป็นเครื่องมือส าคัญในการระดมรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และการเมินปัญหา
ในมุมมองต่าง ๆ จากตัวแสดงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้การตัดสินใจร่วมกันมีความรอบคอบรัดกุมมาก
ที่สุด เพราะตัวแสดงแต่ละภาคส่วน ต่างก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสาธารณะ หรือการ
บริหารกิจการสาธารณะในมิติที่แตกต่างกันออกไป เมื่อตัวแสดงเหล่านั้นน าความรู้ที่ตนเองมีอยู่มาหลอมรวมกันเข้า   
ก็ย่อมท าให้เกิดทางเลือกการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ในแง่ที่เป็นการตัดสินใจทีส่อดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและมีความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติให้เกิดผลตรงตามเป้าหมายมากที่สุด 

                                                 
41 สาระส าคัญต่อไปนี้มีที่มาจาก Erik-Hans Klijn and Johannes Franciscus Maria Koppenjan, “Interactive Decision Making 

and Representative Democracy: Institutional Collisions and Solutions,” in Governance in Modern Society: Effects, Change 
and Formation of Government Institutions, edited by Oscar van Heffen, Walter J. M. Kickert, and Jacques A. Thomassen 
(Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000), pp. 114-124.; Jan Kooiman, Modern Governance: New Government-
Society Interactions, p. 4.; Jan Kooiman, “Societal Governance: Levels, Modes, and Orders of Societal-Political Interaction,” 
p. 155.; Fritz W. Scharpf, Governing in Europe – Effective and Democratic? (Oxford: Oxford University Press, 1999), p. 20.; 
James G. March and Johan P. Olsen, Democratic Governance, p. 27. 
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 ประการที่สาม ความสามารถในการสร้างความเห็นพ้องต้องกันระหว่างตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ 
เครือข่ายการจัดการปกครอง เป็นกลไกการท างานที่ด าเนินไปบนการสร้างความเห็นพ้องต้องกันหรือฉันทามติร่วมของ
ทุกฝ่าย หรืออย่างน้อยที่สุด ก็ท าให้ตัวแสดงจากหลากหลายภาคส่วนที่มีความขัดแย้งกันอยู่สามารถเข้ามาร่วมมือกัน
ได้ อีกนัยหนึ่งคือ แปรเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นความร่วมมือได้ เนื่องจากสมาชิกในเครือข่ายจะร่วมกันสร้าง “ตรรกะ
เกี่ยวกับความเหมาะสม” (logic of appropriateness)ของตนเองขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อยึดถือร่วมกันในการควบคุม
ก ากับกระบวนการเจรจาหารือต่อรอง การสร้างข้อตกลงที่ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันได้แม้จะไม่เห็นด้วยทั้งหมด รวมไปถึง
การจัดการแก้ไขความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการท างานร่วมกัน  
 ประการสุดท้าย ความสามารถในการลดความเสี่ยงในการต่อต้านการน าผลการตัดสินใจในนโยบายหรือ
ประเด็นสาธารณะไปปฏิบัติ กล่าวคือ หากตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือได้รับผลทางใดทางหนึ่งจาก
นโยบายหรือประเด็นปัญหาสาธารณะหนึ่ง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทร่วมในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ แล้ว ตัวแสดง
เหล่านั้นย่อมแนวโน้มจะเกิดความรู้สึกส านึกรับผิดชอบร่วมต่อการตัดสินใจที่เกิด และมีความส านึกในความเป็นเจ้าของ
ร่วมในการผลักดันสนับสนุนกระบวนการการน าผลการตัดสินไปปฏิบัติแทนที่จะขัดขวาง  
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้การท างานของเครือข่ายการจัดการปกครองมีเสถียรภาพ ก็คือการมีระบบ
การบริหารจัดการเครือข่าย (Metagovernance) ที่เหมาะสม เพื่อช่วยป้องกันปัญหาอุปสรรคทั้งจากภายนอกและ
ภายใน ซึ่งอาจรบกวนหรือส่งผลกระทบต่อความราบรื่นในการท างานของเครือข่ายได้ เนื่องจากเครือข่ายที่มีการ
ท างานอย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพ มิได้หมายความว่าจะน าไปสู่ผลดีเสมอไป เพราะบางกรณีการท างานของ
เครือข่ายอาจก่อให้เกิดปัญหาในกระบวนการนโยบายสาธารณะได้เช่นกัน เช่น การตัดสินใจหรือการขับเคลื่อน
ประเด็นนโยบายสาธารณะหรือการบริหารกิจการสาธารณะไปในทิศทางที่ต้องการ กลับกลายเป็นทางเลือกที่ปิดกั้ น
ข้อเสนอหรือแนวคิดริเร่ิมทางเลือกนโยบายใหม่ ๆ เสียเอง หรือในบางกรณีเครือข่ายอาจผลักภาระด้านต้นทุนในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ตนตัดสินก าหนดขึ้นไปให้ตัวแสดงอ่ืน ๆ ที่มิได้อยู่ในเครือข่ายแบกรับแทน ด้วยเหตุผล
ว่าเป็นนโยบายสาธารณะ เป็นต้น 
 ด้วยเหตุนี้รัฐบาลและองค์กรทางการเมืองอ่ืน ๆ อาจจ าเป็นต้องมีบทบาทในการใช้อ านาจหน้าที่ในการ
ผลักดันทิศทางการแสดงบทบาทของตัวแสดงต่าง ๆ ในเครือข่ายให้เหมาะสมและเกิดผลดีต่อสาธารณะ เช่น         
การส่งเสริมการสร้างองค์ประกอบที่เหมาะสม การผลักดันสนับสนุนแนวความคิดความเข้าใจ การสร้างแรงจูงใจแก่ตัว
แสดงต่าง ๆ เป็นต้น42 
 นอกเหนือจากปัจจัยด้านการมีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายดังกล่าวข้างต้นแล้ว เครือข่ายการจัดการ
ปกครองจะสามารถท างานได้อย่างราบรื่น ยังจ าเป็นต้องมีความสามารถในการจัดการรับมือกับปัจจัยที่บั่นทอนการ
ท างานร่วมกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของตัวแสดงภายในเครือข่ายการมีข้อขัดแย้งหรือปม
ปัญหาตึงเครียดภายในเครือข่าย ซึ่งถูกเพิกเฉยและปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการจัดการแก้ไขการมีภาวะผู้น าที่อ่อนแอและ
ท างานอย่างไรประสิทธิภาพ ท าให้เครือข่ายไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้การมีความรู้สึกไม่พอใจหรือคับข้องใจใน      
หมู่สมาชิกเครือข่าย เนื่องจากการท างานร่วมกันไม่ปรากฏผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมหรือเกิดผลที่ไม่ชัดเจนตามที่    

                                                 

 42 Erik-Hans Klijn and Jurian Edelenbos, “Meta-governance as Network Management,” in Theories of Democratic 
Network Governance, edited by Eva Sørensen and Jacob Torfing (London: Palgrave Macmillan), pp. 199-214. 
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คาดไว้ ตลอดจนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งเครือข่าย
ก าลังขับเคลื่อนร่วมกันอยู่ในขณะนั้น ผลก็คือ การท างานของเครือข่ายไม่มีเสถียรภาพ ไม่สามารถท างานอย่างได้ผล 
เครือข่ายกลายเป็นเพียงการมาชุมนุมพูดคุยแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดผลใด ๆ43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43 Eva Sørensen and Jacob Torfing, “Introduction: Governance Network Research: Towards a Second Generation,” 

p. 13. 
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เรื่องท่ี 5.2.3 
สภาวะแตกกระจายกับการสร้างความรับผิดรับชอบในทางนโยบาย :        
การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎเกณฑ์ (Audit and Regulation) 
 
 
 ภายใต้คลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงจากการปรับเปลี่ยนเชิงกระบวนทัศน์
ในการบริหารงานภาครัฐ ทั้งการปรับเปลี่ยนตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ หรือการขยายตัวในบทบาทของ
ภาคประชาสังคมในรูปของเครือข่ายการจัดการปกครอง เหล่านี้ล้วนแต่ท าให้น าไปสู่ประเด็นปัญหาส าคัญยิ่งของ
นโยบายสาธารณะ นั่นคือ ภายใต้วิถีปฏิบัติในกระบวนการทางนโยบายที่เปลี่ยนไปอย่างมากนั้น รัฐซึ่งยังคงเป็น       
ตัวแสดงหนึ่งเดียวที่สามารถกระท าการในนามของผลประโยชน์สาธารณะได้โดยชอบธรรมนั้น จะมีสร้างหลักประกัน
อันใดให้กระบวนการทางนโยบายนั้นมีความรับผิดรับชอบ (policy accountability) ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของระบอบการเมืองในแบบประชาธิปไตย 
 จะเห็นได้ว่า ปัญหาการตรวจสอบในระบอบประชาธิปไตยนั้น เป็นประเด็นหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงและย้ าเน้นมา
โดยตลอด ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการภาครัฐแนวไหม่ ได้สร้างความหมายใหม่ให้กับการตรวจสอบและความรับผิดชอบ
ในทางการบริหารซึ่งต่างจากกรอบแนวคิดดั้งเดิม กล่าวคือ 
 ในประการแรก การจัดการภาครัฐแนวใหม่มองว่า ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในระบบบริหารงาน
ภาครัฐนั้น ได้แก่ การมุ่งเน้นควบคุมการใช้ทรัพยากรมากจนเกินไป ซึ่งไปการควบคุมในด้านของปัจจัยน าเข้า ( input 
control) เช่น บุคลากร งบประมาณ เป็นต้น รวมถึงการควบคุมในด้านของกระบวนการภายใต้กรอบของกฎ ระเบียบ 
และแนวปฏิบัติ แต่การจัดการภาครัฐแนวใหม่จะมองว่า ระบบตรวจสอบที่ดีที่สุดและท าให้เกิดการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ควรจะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงานเฉกเช่นกับภาคเอกชน ดังนั้น ระบบ
การตรวจสอบจึงเกิดขึ้นโดยอาศัยเกณฑ์ชี้วัดจากมาตรฐานการด าเนินงานในการสร้างผลสัมฤทธิ์ 
 ในประการที่สอง จากแนวคิดข้างต้นและการปรับใช้แนวคิดทางการตลาด ท าให้ระบบการตรวจสอบนั้นมิได้
เกิดจากการท างานของหน่วยงานที่มุ่งตอบสนองต่อพลเมืองหรือสังคมส่วนรวม หากแต่เป็นปัจเจกบุคคลในฐานะลูกคา้ 
ดังนั้น ความรับผิดชอบทางการบริหารจึงหมายถึงความสามารถในการน าเสนอทางเลือกต่าง ๆ ให้กับลูกค้า และการ
จัดท าภารกิจหรือบริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของปัจเจกบุคคล ดังนั้น ระบบการตรวจสอบ
จึงเกิดขึ้นเมื่อภาครัฐสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของตนเองได้ 
 ในประการสุดท้าย การจัดการภาครัฐแนวใหม่มองว่าระบบการตรวจสอบสามารถเกิดขึ้นได้ในการแปรรูป
กิจการภาครัฐ เนื่องจากจะท าให้การจัดท าบริการและภารกิจต่าง ๆ นั้น สามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้โดย
อาศัยกลไกทางการตลาด การลดต้นทุน และการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า 
 ทัศนะดังกล่าวได้น าไปสู่ข้อวิพากษ์ส าคัญ นั่นคือ แม้นว่าประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานจะเป็นเรื่อง
ส าคัญ แต่การบริหารงานภาครัฐก็ควรจะต้องรับผิดชอบและให้ความส าคัญต่อหลักการประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแนวคิดเรื่องความเป็นพลเมืองและผลประโยชน์สาธารณะ ซึ่งนั่นหมายถึงความจ าเป็นที่จะต้องให้อ านาจแก่
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สาธารณะในการเข้ามาตรวจสอบการท างานของภาครัฐ กล่าวคือ ในการให้บริการของรัฐนั้น มิอาจจะเทียบเคียงกับ
การให้บริการแก่ลูกค้าในภาคเอกชนได้ เนื่องจากการจัดท าบริการเกิดขึ้นบนแรงผลักของการแสวงหาก าไรหรือรายได้ 
และการบริโภคหรือไม่บริโภคของลูกค้าก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคล แต่การบริการของรัฐนั้นมุ่งตอบสนองต่อ
พลเมืองส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้เสียภาษี การบริโภคจึงไม่ควรถูกก าหนดด้วยความพึงพอใจส่วนบุคคล หากแต่การบริการ
จะต้องจัดท าไปตามการเรียกร้องของพลเมืองซึ่งเป็นสิทธิของเขาเหล่านั้น นอกจากนี้ การจัดท าบริการสาธารณะโดย
อาศัยภาคเอกชนหรือองค์การบริหารอิสระ ยังท าให้กลุ่มองค์กรเหล่านี้ ปลอดจากการควบคุมโดยกฎเกณฑ์ทาง
กฎหมายปกครอง หรือต้องเผชิญกับกลไกการควบคุมทางกฎหมายน้อยกว่าระบบราชการปกติ รวมถึงกลไกการ
ตรวจสอบทั้งจากฝ่ายการเมืองและฝ่ายพลเมืองยังถูกจ ากัดด้วยตัวแบบทางการบริหารที่เน้นความเป็นอิสระทางการ
จัดการ 
 อย่างไรก็ดี ข้อเสนอต่อการสร้างระบบตรวจสอบให้เกิ ดขึ้นนั้น นับเป็นประเด็นหนึ่งที่มีความสับสน 
หลากหลาย และแสวงหาแนวปฏิบัติได้ล าบาก อย่างไรก็ดี แนวทางหนึ่งที่ส าคัญได้แก่ การสร้างระบบการตรวจสอบ
โดยวางอยู่บนพื้นฐานของความครอบคลุมทั้งในด้านกฎหมาย, การเมือง, คุณค่าของประชาธิปไตย และความเป็น
วิชาชีพ มากกว่าพิจารณาเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการบริหาร ซึ่งนั่นหมายถึงความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมการเข้าร่วม
และการเพิ่มพูนอ านาจของพลเมือง รวมถึงการสร้างบทสนทนาระหว่างพลเมืองกับภาครัฐ 
 ภายใต้ข้อถกเถียงต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด ก็ได้ปรากฏทิศทางการปรับตัวของรัฐบาลในหลาย ๆ ประเทศ  
ทั่วโลกที่ค่อย ๆ มีการปรับโครงสร้างและรูปแบบ  “การสร้างความรับผิดรับชอบในแนวราบ” (Horizontal 
Accountability) เพิ่มเติมขึ้นมาจากโครงสร้างในแนวดิ่งที่มีอยู่ เดิม โดยสามารถสรุปสาระส าคัญของความ
เปลี่ยนแปลงได้ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที ่5.1 แสดงความสัมพันธ์ในเชิงการแสดงความรับผิดชอบชีแ้จงในแนวราบ (Horizontal accountability)  
ที่ ม า : ดั ด แ ป ล งจ าก  Mark Bovens, “Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual Framework.” European 
Governance Papers (EUROGOV) No. C-06-01, p. 37. 

รัฐสภา 

รัฐมนตรี 

กระทรวง 

หน่วยงาน  สื่อมวลชน 

 สื่อออนไลน ์

 เวทีประชุมของพลเมือง 

 กลุ่มประชาชนผู้รับบริการ 

 กลุ่มผลมีส่วนได้ส่วนเสีย 

 องค์กรวิชาชีพ 

 องค์กรติดตามตรวจสอบภาคประชาชน 

       ผู้ตรวจการรัฐสภา 

 องค์กรตรวจเงินแผ่นดิน 

 องค์กรอิสระตรวจสอบทุจริต 

 องค์กรตุลาการ อาทิ ศาลปกครอง 
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 ประการแรก การพัฒนากลไกก ากับการแสดงความรับผิดชอบชี้แจงทางการบริหารรูปแบบต่าง ๆ 
(Administrative Accountability) ไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจการของรัฐสภา ผู้ตรวจบัญชีภาครัฐ ผู้ตรวจราชการ ซึ่งองค์กร
เหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีทิศทางจากบนลงล่างแบบเดิม นั่นคือ องค์กรตรวจสอบเหล่านี้
นอกจากจะมีความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ก ากับตรวจสอบแล้ว ยังมีอ านาจหน้าที่ในการเรียกร้องให้หน่วยงาน     
ต่าง ๆ ต้องแสดงความรับผิดชอบชี้แจงต่อผลการท างานของตนในมิติต่าง ๆ ทั้งที่มิได้มีอ านาจในเชิงบังคับบัญชาตาม
โครงสร้างการควบคุมสั่งการในระบบราชการ นอกจากนี้ แม้ว่าองค์กรที่มีฐานะเป็นเวทีรับฟังค าชี้แจงทางบริหารเหล่านี้ 
(administrative forum) จะมีการรายงานผลการประเมินตัดสินค าชี้แจงของหน่วยงานภาครัฐโดยตรงหรือโดยอ้อม
ต่อรัฐมนตรีหรือรัฐสภา แต่บุคคลที่อยู่ในเวทีรับฟังดังกล่าวก็มักจะไม่ได้มีต าแหน่งหน้าที่อยู่ในโครงสร้างความสัมพันธ์
แบบล าดับขั้นบังคับบัญชาภายใต้ผู้บริหารของหน่วยงานที่ถูกตรวจสอบ 
 ในกรณีกลไกการท างานขององค์กรผู้ตรวจการของรัฐสภา กล่าวได้ว่าเป็นกลไกก ากับการแสดงความรับผิดชอบ
ชี้แจงในแนวทแยง (Diagonal Accountability) เนื่องจากผู้ท าหน้าที่ตรวจการไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้อ านาจ
ตามสายการบังคับบัญชาและควบคุมสั่งการหน่วยงานภาครัฐโดยตรง หากเป็นเพียงช่องทางหนึ่งส าหรับเร่งรัดก ากับ
ควบคุมการด าเนินงานของฝ่ายบริหารโดยรัฐสภา หน่วยงานที่ท าหน้าที่กลไกการก ากับควบคุมการบริหารงานภาครัฐเหล่านี้ 
จึงเป็นเวทีก ากับการแสดงความรับผิดชอบชี้แจงการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอีกกลไกหนึ่ง โดยท าหน้าที่ผู้รับ
ฟังค าชี้แจงที่มีความเป็นอิสระ (independent accountees) ในฐานะกลไกเสริมการท างานของผู้แทนราษฎรในการ
ก ากับตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในฐานะตัวแทนผู้ใช้อ านาจการบริหาร (administrative agents)   
 ประการที่ สอง  ด้วยข้อจ ากัดของระบบการแสดงความรับผิดในนามองค์การหรือตามล าดับขั้น 
(corporate/hierarchical liability) ซึ่งท าได้เพียงการเรียกร้องให้หัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบชี้แจง แม้ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะมีต้นเหตุมาจากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ดังนั้น ใน
หลายประเทศโดยเฉพาะในประเทศแถบยุโรปจึงน าระบบการเรียกร้องความรับผิดชอบชี้แจงเป็นรายบุคคลมาใช้มาก
ขึ้น (individual accountability) โดยเฉพาะการจัดตั้งองค์กรตรวจสอบอิสระที่มีอ านาจหน้าที่ในการเรียกตัว
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในทุกระดับมาชี้แจงเป็นรายบุคคลอีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากระบบการชี้แจงรายงาน
ตามล าดับชั้นหรือการแสดงความรับผิดชอบในนามองค์กร ส่งผลให้ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ภาครัฐส่วนใหญ่ ไม่สามารถที่
จะหลบซ่อนตัวเองอยู่หลังหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชาได้อีกต่อไป 
 นอกจากนี้ การมีช่องทางเรียกร้องความรับผิดชอบเป็นรายบุคคลโดยองค์กรตรวจสอบภายนอก ยังส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุกระดับ สามารถถูกเรียกตัวโดยศาลแพ่งหรือแม้แต่ศาลอาญา เพื่อให้แสดงความรับผิดชอบชี้แจง
ต่อการมีส่วนเกี่ยวข้องของตนในการด าเนินการใด ๆ ที่เป็นความผิดขององค์กร ในขณะเดียวกัน หากคณะกรรมาธิการชุด    
ต่าง ๆ ของรัฐสภาที่ท าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการบริหารงานของส่วนราชการ ไม่พอใจต่อรายงานค าชี้แจงที่ จัดท า
โดยกระทรวง ก็สามารถเรียกตัวข้าราชการแต่ละคนในกระทรวงดังกล่าว มาซักถามข้อมูลและค าชี้แจงประกอบใน
กระบวนการพิจารณากรณีที่มีการตรวจสอบด้วยเช่นกัน 
 ประการที่สาม การเกิดขึ้นของหน่วยงานที่มีการบริหารกึ่งอิสระ (quasi autonomous/independent 
agencies) จ านวนมาก อาทิ องค์การมหาชน หรือน่วยงานในก ากับของรัฐ ได้ส่งผลให้ความชอบธรรมของระบบการควบคุม
ทางการเมืองผ่านรัฐมนตรีในโครงสร้างแนวดิ่งของระบบราชการเริ่มเสื่อมคลายลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของ
หน่วยบริหารงานภาครัฐกึ่งอิสระ (Quangos) ดังปรากฏชัดเจนในประเทศอังกฤษ กล่าวคือ เนื่องจากหน่วยงาน
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บริหารก่ึงอิสระมีระบบการบริหารงานภายใน ที่มิได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างระบบราชการในกระทรวงต้นสังกัด จึง
ท าให้หลักการว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐมนตรี (ministerial responsibility) ในธรรมเนียมดั้งเดิมนั้นไม่สามารถ
ใช้ได้ในแบบเดียวกับหน่วยราชการทั่วไป 
 ผลของการปฏิรูประบบราชการโดยจัดตั้งหน่วยงานบริหารภาครัฐกึ่งอิสระที่มีความคล่องตัว เป็นผลให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเป็นทางการเพียงเรื่องของการก าหนดนโยบาย การวาง
ยุทธศาสตร์และแผนงานในภาพรวมของกระทรวงเท่านั้น ส่วนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการขับเคลื่อนการ
ด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานเหล่านั้น ล้วนอยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานต่าง  ๆ ในระดับ
ปฏิบัติการแทบทั้งหมด การปรับโครงสร้างโดยมุ่งลดการรวมศูนย์การบริหารงานของภาครัฐในลักษณะดังกล่าวส่งผล
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่ได้รับทราบข้อมูลการรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานประจ าวันของหน่วยงาน เหล่านั้น
อย่างใกล้ชิด และมักจะไม่สามารถตอบค าถามต่อรัฐสภาเกี่ยวกับผลการท างานของหน่วยงานกึ่งอิสระในสังกัด
กระทรวงของตนได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นต้องมีกลไกก ากับความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐในแนวราบ
ขึ้นมาท าหน้าที่เสริมช่องว่างดังกล่าว 
 ประการที่สี่ การตื่นตัวของกระแสการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการขยายตัวของหน่วยงาน
กึ่งอิสระดังกล่าวข้างต้น ยังได้น ามาสู่การพัฒนารูกลไกก ากับการแสดงความรับผิดชอบในแนวราบมากยิ่งขึ้นใน
กระบวนการบริหารงานภาครัฐ กล่าวคือ การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐหลายรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบ
การบริหารงานในภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นปฏิรูประบบบริหารงบประมาณแบบใหม่ การตั้งหน่วยงานบริหารกึ่งอิสระ
ต่าง ๆ ที่มีความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณและบุคลากร หรือกระแสการปรับปรุงระบบบริหารของรัฐบาลใหม่ 
โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติภารกิจของรัฐภายใต้โครงสร้างการสั่งการตามล าดับขั้นในระบบราชการ ไปสู่
การบริหารงานด้วยระบบสัญญา ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะจ านวนมาก ได้หันไปอาศัย
การท าสัญญาจ้างให้ภาคเอกชนรับผิดชอบด าเนินภารกิจแทน  
 ความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการบริหารดังกล่าว ด าเนินไปพร้อมกับการพัฒนาระบบและกลไกการก ากับ
ความคุมและประเมินผลการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบใหม่ ๆ ที่มิได้ตั้งอยู่บนระบบการให้คุณให้โทษโดย
ผู้บังคับบัญชาฝ่ายเดียวเช่นในอดีตอีกต่อไป เช่น การปรับรูปแบบการบริหารงานภาครัฐโดยยึดผลงานเป็นหลัก 
(performance-based organization) การมีระบบประเมินผลบนฐานของเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ การสร้างระบบ
ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากรในแต่ละระดับและสายงาน ตลอดจนการสร้างระบบมาตรฐานอ้างอิงส าหรับ
ยกระดับผลการด าเนินงาน (Benchmarks) กลไกการบริหารงานที่ตั้งอยู่บนเงื่อนไขข้อตกลงในระบบสัญญาที่แต่ละ
หน่วยงานได้ก าหนดขึ้น ส่งผลให้การท างานของกลไกก ากับการแสดงความรับผิดชอบแนวดิ่งดังปรากฏในระบบบริหาร
ราชการแบบเดิมไม่เพียงพออีกต่อไป และจ าเป็นต้องมีกลไกการตรวจสอบแนวราบเข้ามาเสริม 
 ประการที่ห้า รูปแบบการแสดงความรับผิดชอบในแนวราบ เป็นผลประการหนึ่งที่ตามมาจากกระแสผลักดัน
ให้มีการละทิ้งการยึดถือรูปแบบการแสดงความรับผิดชอบชี้แจงในแนวดิง่ ซึ่งปรากฏในแวดวงทางวิชาการบริหารรัฐกิจ 
โดยเฉพาะข้อเสนอให้องค์กรภาครัฐหันมาให้ความส าคัญต่อการสร้างกลไกก ากับ “การแสดงความรับผิดชอบชี้แจงแบบ    
สามร้อยหกสิบองศา” (360-degree accountability) แทนที่จะมีเพียงการก ากับควบคุมรายงานตามโครงสร้างล าดับ
ขั้นบังคับบัญชาในระบบราชการ กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐแต่ละคน ไม่เพียงแต่ต้องมีความรับผิดชอบ
ชี้แจงต่อทุกคนที่ตนท างานด้วยเท่านั้น หากแต่บุคลากรแต่ละคนที่เป็นส่วนหนึ่งของบริบทแวดล้อมของความ
รับผิดชอบ (accountability environment) ในหน่วยงานนั้น  ๆ ก็จะต้องมีความรับผิดชอบชี้แจงต่อบุคคลทุกฝ่าย 
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และในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปพร้อมกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประชาชนผู้รับบริการ สื่อมวลชน องค์กร
วิชาชีพ องค์กรตรวจสอบอิสระภายนอก รวมถึงศาล  
 ประการสุดท้าย ผลกระทบที่ตามมาจากการขาดความเชื่อถือในรัฐบาล ท าให้ประเทศประชาธิปไตยตะวันตก
จ านวนมาก หันมาให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์เชิงการแสดงความรับผิดชอบชี้แจงรูปแบบทางตรงมากขึ้น เพื่อลด
ช่องว่างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับกลุ่มผู้รับบริการ พลเมืองโดยทั่วไป ภาคประชาสังคม รวมถึงสื่อมวลชน 
สภาพการณ์ปัญหาวิกฤตความเชื่อมั่นที่สังคมมีต่อภาครัฐ ส่งผลให้พลเมืองผู้รับบริการในภาคประชาสังคมเร่ิมก้าวเข้า
มามีบทบาทในฐานะเวทีรับฟังค าชี้แจงต่อสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐ
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ก็อยู่ภายใต้แรงกดดันให้ต้องตระหนักว่าตนมีพันธะหน้าที่ที่จะต้องแสดงความรับผิดชอบชี้แจงผลการ
ปฏิบัติงานแก่สาธารณชน กลุ่มผลประโยชน์ องค์กรอาสาสมัคร สมาคมผู้รับบริการทั้งหลายในภาคประชาสังคมอยู่
ตลอดเวลา 
 กลไกก ากับการแสดงความรับผิดชอบชี้แจงต่อประชาชนผู้รับบริการและภาคประสังคมในลักษณะดังกล่าว 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงการแสดงความรับผิดชอบชี้แจงในแนวราบขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนเติมเต็มกลไกการแสดง
ความรับผิดชอบตามสายล าดับชั้นบังคับบัญชาในโครงสร้างความสัมพันธ์แนวดิ่งที่มีอยู่เดิม เพราะนอกเหนือจากการมี
พันธะหน้าที่ต้องรายงานชี้แจงผลการด าเนินงานต่อรัฐสภาแล้ว ทั้งรัฐมนตรี ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่
ภาครัฐในทุกระดับ ยังต้องแสดงความรับผิดชอบชี้แจงโดยตรงต่อพลเมืองและสาธารณชนอีกทางหนึ่งด้วย กรณีตัวอย่าง
การริเริ่มน ากลไกก ากับการแสดงความรับผิดชอบชี้แจงต่อพลเมืองมาใช้อย่างได้ผล ได้แก่ การจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติงานต่อพลเมือง (Citizen charters) การจัดตั้งกลุ่มเฝ้าติดตาม และเวทีประชุมของพลเมืองในรูปแบบต่าง  ๆ  
 กลไกดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานภาครัฐมีกระบวนการแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
โดยตรงมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ในสหราชอาณาจักร ในปี ค.ศ. 1998 รัฐบาลนายกรัฐมนตรี โทนี่ แบลร์ ได้จัดตั้ง “เวที
ประชุมสมัชชาของประชาชน” (People’s Panel) ประกอบด้วยสมาชิกพลเมืองจ านวนรวมหกพันคน ซึ่งเป็นตัวแทน
ของประชากรทั้งหมดของประเทศ ทั้งในแง่ของอายุ เพศ ภูมิภาค และชาติพันธุ์ เวทีการประชุมของประชาชนดังกล่าว 
มีบทบาทส าคัญในการให้ค าปรึกษาหารือเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐาน และแนวทางการยกระดับการจัดบริการ
สาธารณะของหน่วยงานต่าง ๆ  
 อย่างไรก็ดี แม้ว่าเวทีประชุมตัวแทนพลเมืองระดับชาติดังกล่าวจะยุติบทบาทลงในปี ค.ศ. 2002 แต่นับ
จากนั้นมา กระทรวงต่าง ๆ ได้มีการจัดตั้งเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น และปรึกษาหารือของประชาชนขึ้นใหม่อีก
หลายเวที ตัวอย่างเช่น หน่วยส ารวจอาชญากรรมแห่งอังกฤษ (British Crime Survey) ในสังกัดส านักงานกิจการ
ภายใน (Home Office) จะมีการจัดเวทีรับฟังและชี้แจงต่อพลเมืองในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมจ านวนผู้เข้าร่วม
ทั้งสิ้นราว 40,000 รายเป็นประจ าทุกปี โดยมีเป้าหมายเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ประชาชนมีต่อ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา การปฏิบัติงานของต ารวจ และองค์กรต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในท านองเดียวกัน 
โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง ก็ได้มีการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติต่อผู้ป่วยในสายตา
ของผู้ป่วยที่เข้ารับบริการรักษาพยาบาล นอกจากกระบวนการระดมความคิดเห็นของผู้รับบริการแล้ว หน่วยงาน
บริการจ านวนมากก็ได้จัดตั้งเวทีประชุมของผู้บริโภคขนาดเล็กขึ้น หรือจัดตั้งเวทีรับฟังในรูปของคณะกรรมการที่
ปรึกษา (Advisory boards) ชุดต่าง ๆ ประกอบด้วยตัวแทนที่ได้รับมอบอ านาจจากกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มต่าง ๆ เวที
ที่ประชุมดังกล่าวสามารถให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือแนวทางการปรับเปลี่ยนนโยบายของ
หน่วยงานได้เป็นอย่างดี เป็นต้น 
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 องค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในกระบวนการแสดงความรับผิดชอบชี้แจงในแนวราบ ดังเช่นที่ปรากฏในรูป
กลไกการแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะดังกล่าวมาแล้วก็คือ การเผยแพร่เอกสารรายงานผลการตรวจสอบ     
การประเมินตัดสินและข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่าง  ๆ แก่สาธารณชนในวงกว้าง 
โดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตและสื่อสิ่งพิมพ์ ดังเช่นที่มีการปฏิบัติในประเทศ เนเธอร์แลนด์และสหราชอาณาจักร 
กล่าวคือ คณะกรรมการผู้ตรวจการสถานศึกษาแห่งชาติ (National Board of School Inspectors) ได้มีการน า
รายงานการตรวจราชการในโรงเรียนแต่ละแห่งมาเผยแพร่ให้มีการรับรู้ในวงกว้างทางอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้บรรดา
ผู้ปกครอง สื่อมวลชน ตลอดจนสภาท้องถิ่นทั้งหลาย สามารถน าผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียนแต่ละแห่งมา
เปรียบเทียบกันได้ง่ายขึ้น อีกทั้งบรรดาผู้บริหารโรงเรียนท้องถิ่นก็เริ่มรู้สึกว่าตนเองมีพันธะหน้าที่ในการแสดงความ
รับผิดชอบชี้แจงผลการจัดบริการการศึกษาของโรงเรียนต่อสาธารณชนมากข้ึนกว่าเดิม เป็นต้น 
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เรื่องท่ี 5.2.4 
รัฐ พลเมือง กับ กระบวนการเรียนรู้ทางนโยบาย (Policy Learning) 
 
 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ทิศทางของความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ
ภายใต้มโนทัศน์การจัดการปกครอง ทั้งในด้านการก าหนดนโยบาย ด้านการขับเคลื่ อนนโยบาย และด้านการสร้าง
ความรับผิดรับชอบทางนโยบาย ล้วนแต่ปรากฏลักษณะร่วมส าคัญนั่นคือ ความพยายามที่จะแสวงหาตัวแบบและ
วิธีการทางนโยบายที่เก้ือกูลต่อการเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ด้วยการพยายามจะท าให้กระบวนการ
ทางนโยบายสาธารณะนั้น เปรียบเสมือนกับกระบวนการเรียนรู้ในทางการเมืองเพื่อดึงดูดเอาภาคส่วนต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะประชาชนเป็นการทั่วไปให้สามารถจะเข้าร่วมกับรัฐในการจัดการกิจการสาธารณะต่างอย่างเป็นพลเมืองที่มี
ความตื่นตัว ซึ่งแก่นกลางส าคัญของการแสวงหาดังกล่าว ก็ได้แก่ ข้อถกเถียงว่าด้วยหลักการเรื่อง “ผลประโยชน์
สาธารณะ” (Public Interest) 
 แนวคิดเรื่องผลประโยชน์สาธารณะ เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ยังมีความสับสนและการก าหนดความหมายอย่าง
คลุมเครือ ขณะเดียวกัน นักทฤษฎีบริหารนับตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาก็ดูเหมือนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการกล่าวถึง
แนวคิดดังกล่าว44 แต่ผลประโยชน์สาธารณะก็เป็นหัวใจและบรรทัดฐานส าคัญของการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งน าไปสู่ข้อ
วิพากษ์ส าคัญต่อการจัดการภาครัฐแนวใหม่ นั่นคือ การจัดการภาครัฐแนวใหม่พยายามจะปรับระบบบริหารให้อยู่
สภาพการณ์แบบตลาดและสามารถน าเสนอทางเลือกต่าง ๆ แก่ปัจเจกบุคคลในฐานะลูกค้า ซึ่งจะมีพฤติกรรมการ
ตัดสินใจโดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ตนเองจะได้รับเป็นส าคัญ ท าให้ปัจเจกบุคคลในฐานะลูกค้าไม่จ าเป็นจะต้อง
ค านึงถึงผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ การที่เราท าให้พลเมืองอยู่ในฐานะลูกค้า และท าให้การท างาน
ของภาครัฐคล้ายกับการท างานในระบบตลาด เป็นผลให้การกล่าวถึงหรือกระท าการในนามของ “ผลประโยชน์
สาธารณะ” หายไปหรือไร้ซึ่งความหมาย45 หรือเกิดการบิดเบือนความหมายว่า ผลประโยชน์สาธารณะได้แก่ผลรวมที่
เกิดจากประโยชน์ส่วนตัวของปัจเจกบุคคล (aggregation of individual self-interests) 
 เนื่องจากระบบริหารงานภาครัฐและกระบวนการทางนโยบายสาธารณะนั้นท างานอยู่ในภาคสาธารณะอัน
เก่ียวข้องกับคุณค่า ๆ ที่ด ารงอยู่ในสังคม และเป็นคุณค่าร่วมกันของเหล่าพลเมือง ดังนั้น ผลประโยชน์สาธารณะจึง
ควรเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารงานภาครัฐและกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ ซึ่งเก่ียวข้องกับการสร้างความ
ส านึกในผลประโยชน์และความรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคม กล่าวคือ ผลประโยชน์สาธารณะมิได้เป็นแต่ผลของ
การปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวของพลเมือง, บทบาทของฝ่ายบริหารและหน่วยงานภาครัฐ และ
การเมืองในระบบเลือกตั้งของบรรดาทางเลือกต่าง ๆ ในเชิงนโยบายเท่านั้น หากยังหมายถึงการกระตุ้นและส่งเสริมให้
เกิดการตระหนักในความส าคัญของผลประโยชน์สาธารณะในสังคมเป็นการทั่วไปด้วย 

                                                 
44 ชาร์ลส์ ที. กูดเซลล์, ผู้เขียน. แสงโรจน์ ศรีสวัสดิ์ไกรศร, ผู้แปล, “การบริหารรัฐกิจและผลประโยชน์มหาชน,” ใน แกรี่ แอล.      

วอมสลีย์ และคณะ, ผู้แต่ง. อัมพร ธ ารงลักษณ์, บรรณาธิการแปล. แปลงรูปเปลี่ยนราก: บริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: คบไฟ, 2546): 
99-100. 

45 Janet V. Denhardt and Robert B. Denhardt, The New Public Service: Serving, not Steering, p. 76. 
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 ด้วยเหตุนี้ นักบริหารและบุคลากรในภาครัฐจึงควรจะมีบทบาทในการเก้ือหนุนหรือช่วยเหลือเหล่าพลเมืองให้
เกิดการก าหนดความหมาย เรียกร้องต้องการ และกระท าการในนามของผลประโยชน์ส าธารณะ ขณะเดียวกัน     
การตัดสินใจและการกระท าต่าง ๆ ของนักบริหารและบุคลากรในภาครัฐก็ควรจะเป็นไปโดยสอดคล้องและให้
ความส าคัญต่อคุณค่าร่วมกันและผลประโยชน์ของพลเมือง 
 บทบาทของนักบริหารและบุคลากรในภาครัฐจึงมิใช่การมุ่งสร้างบริการเพื่อตอบสนองต่อลูกค้า หากแต่ต้อง
ชว่ยเหลือและให้ความรู้ให้พวกเขาเกิดการตระหนักในชุมชนที่ใหญ่กว่าและผลประโยชน์ส่วนรวมในระยะยาว มากกว่า
การค านึงถึงผลประโยชน์เฉพาะตัวเฉพาะกลุ่ม และที่ส าคัญได้แก่ การส่งเสริมให้เขาเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความรู้สึกของความเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชน
ส่วนรวม อันเป็นรากฐานส าคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (democratic citizenship) 
 จากที่กล่าวมา ก็คงจะท าให้เรามองได้เห็นได้บ้างว่า ระบบริหารงานภาครัฐและกระบวนการทางนโยบาย
สาธารณะนั้นมิอาจจะแยกออกจากสังคมที่มันด ารงอยู่ หากจ าเป็นจะต้องเก่ียวพันหรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อระบบคุณค่า
ต่าง ๆ ที่ด ารงอยู่ในสังคม และคุณค่าหนึ่งที่มีความส าคัญและเป็นหัวใจของการวิพากษ์ที่ผ่านมาได้แก่ คุณค่าทาง
การเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความส าคัญกับปัจเจกบุคคลในฐาน “พลเมือง” มิใช่แต่
เพียง “ลูกค้า” ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
 แม้นว่าแนวคิดและความหมายว่าด้วยพลเมืองจะมีความหลากหลายและสับสน แต่ค าว่าพลเมืองในบริบทนี้ 
หมายถึง ความเป็นพลเมืองที่วางอยู่บนคุณค่าในแบบประชาธิปไตย นั่นคือ บุคคลที่มีความกระตือรือร้นหรือตื่นตัวต่อ
การเข้าร่วมและรับผิดชอบในกิจการส่วนรวม และมองว่าผลประโยชน์ส่วนตนที่ตนเองได้รับนั้นต้องไปพร้อมกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมซึ่งตนมีส่วนเกี่ยวข้อง พลเมืองจึงเป็นบุคคลที่น้อมรับในสิทธิและหน้าที่ผูกพันที่ตนมีต่อสัง คม
ส่วนรวม ต่างจากความเป็นลูกค้าซึ่งมิได้มีเป้าหมายหรือผลประโยชน์ร่วมกันกับบุคคลอื่น ๆ หากแต่แสวงหาประโยชน์
เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนบุคคล 

ตารางที่ 5.1 แสดงความแตกต่างระหว่างลูกค้าและพลเมือง 
มิติของความแตกต่าง ลูกค้า พลเมือง 

แหล่งทรัพยากร อ านาจในการซื้อ สทิธิตามกฎหมาย 
รูปแบบความรับผิดชอบ ไม่ม ี ส่วนรวมและการเมือง 
พ้ืนฐานความเป็นสมาชกิในสังคม ปัจเจกบุคคล ส่วนหน่ึงของส่วนรวม 
ความสัมพันธก์ับรัฐ แยกออกจากรัฐ ส่วนหน่ึงของรัฐ 
เป้าหมายทางนโยบาย สวัสดิการโดยรวมภายในสังคม การเพิ่มพูนอ านาจของปัจเจกบคุคล 

 
 การบรกิารสาธารณะที่เกิดขึ้นส าหรับพลเมืองจึงมิใช่แต่เพียงการได้รับบริการที่สร้างความพึงพอใจอย่างสูงสดุ 
อันเกิดจากความรวดเร็ว, ตรงตามความต้องการ, ความสะดวกสบาย เป็นต้น หากแต่ต้องเป็นไปโดยสอดคล้องและ
ค านึงถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ด้วย อันได้แก่ ความเป็นธรรม, ความเสมอภาค, ความโปร่งใสและตรวจสอบได้, การมีส่วนร่วม 
รวมถึงการส่งเสริมสิทธิพลเมืองอื่น ๆ ตามระบอบประชาธิปไตย 
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 นอกจากนี้ บทบาทของภาครัฐจึงมิใช่แต่เพียงการส่งมอบบริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับปัจเจก
บุคคลในฐานะลูกค้าเท่านั้น ซึ่งจะท าให้เขาเหล่านั้นกลายเป็นพลเมืองที่เฉื่อยชา (passive) แต่ต้องส่งเสริม ให้ความรู้ 
และกระตุ้นเร่งเร้าให้เขาเหล่านั้นเกิดความกระตือรือร้น เป็นพลเมืองที่ตื่นตัวและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชนหรือ
สังคมที่เขาเป็นสมาชิก (active citizen) 
 

บทสรุป: การจัดการปกครอง นโยบายสาธารณะ และประชาธิปไตย 
 จากเนื้อหาทั้งหมด ได้มุ่งน าเสนอเนื้อหาส าคัญใน 2 อันได้แก่ 
 ประการที่หนึ่ง ความผันเปลี่ยนของกระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการภาคสาธารณะ โดยพยายามจะ
ชี้ให้เห็นถึงความผันเปลี่ยนของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อันมีผลให้วิธีคิดและวิธีปฏิบัติที่เรียกว่า
กระบวนทัศน์ในการบริหารจัดการภาคสาธารณะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามล าดับห้วงเวลาจากการจัดการภาครัฐใน
แบบดั้งเดิม สู่ยุคของการปฏิรูประบบราชการภายใต้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการเข้ามาสู่ยุคแห่งสังคม
ไร้ศูนย์กลางและการแตกกระจายในการบริหารจัดการภาคสาธารณะที่เรียกว่า การจัดการปกครอง 
 ประการที่สอง กรอบแนวคิดส าคัญด้านการจัดการปกครองกับนโยบายสาธารณะ โดยมุ่งแสดงให้เห็นถึง
มโนทัศน์ในแบบการจัดการปกครองอันมีผลต่อการน าเสนอแนวคิดและวิธีปฏิบัติใหม่ในกระบวนการทางนโยบาย
สาธารณะทั้งในด้านการก าหนดนโยบาย การขับเคลื่อนนโยบาย การสร้างความรับผิดรับชอบทางนโยบาย และการ
เรียนรู้ทางนโยบาย ซึ่งทั้งหมดนี้นั้นอยู่ภายใต้ฐานคิดส าคัญนั่นคือ การแสวงหาตัวแบบและวิธีการทางนโยบาย
สาธารณะวางอยู่บนหลักการและคุณค่าในแบบประชาธิปไตย 
 
 
 

 


