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ฟูกูยามากับการศึกษาเกี่ยวกับการอภิบาล: ข้อวิพากษ์บางประการ1 

เอกวีร์ มีสุข 

 

 แนวคิดและศัพท์ทางการบริหารและการเมืองที่ถูกกล่าวถึงจนติดตลาดมีอยู่มาก บางคำถูกกล่าวถึงใน

ช่วงเวลาอันสั้นแล้วพ้นสมัยอย่างรวดเร็วอย่างในช่วงนี้ผู้เขียนมักได้ยินศัพท์ทางบริหารใหม่ ๆ อยู่เสมอทั้งใน

แวดวงราชการไทยและวงการบริหารมหาวิทยาลัย ศัพท์ใหม่เหล่านี้ถูกฝังในวิสัยทัศน์และคำแถลงของผู้บริหาร

หรือขององค์กร หากจริงจังเสียหน่อยก็อาจนำมาแปลงเป็นเครื่องมือทางการบริหารงานภาครัฐที่ใช้เพื่อนำทาง

องค์กรไปให้บรรลุผลบางประการ แต่สิ่งที่ทำจะสำเร็จหรือไม่หรือตอบสนองใครอย่างเป็นรูปธรรมจริงหรือไม่ก็

เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอีกในระยะยาว แต่บางคำกลับถูกกล่าวถึงอย่างยาวนานจนมิใช่เป็นเพียงคำติดตลาด

ทางการบริหารแต่ถูกพัฒนาให้มีเน้ือหาสาระในเชิงทฤษฎีและแนวปฏิบัติท่ียาวนานต่อเน่ือง กลายเป็นคำท่ีผู้คน

รับรู้เป็นวงกว้างและมีความเข้าใจต่อคำเหล่านี้อยู่บ้างโดยอาจไม่ต้องต้องต้นอธิบายขยายความเสียใหม่ คำว่า 

‘Governance’ หรือ ‘การอภิบาล’ (ที่ผู้เขียนพึงใจจะแปลเป็นภาษาไทยในบทความสั้นน้ี) ก็เป็นคำที่ถูกใช้ใน

การเข้าในปรากฎการณ์ทางการเมืองและถูกแปลงเป็นแนวปฏิบัติเพื่อจัดวางปฏิสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

แต่การวิพากษ์แนวคิดการอภิบาลก็เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ ในบทความสั้นน้ีจึงมุ่งนำเสนอข้อสังเกตของฟรานซิส ฟู

กูยามา (Francis Fukuyama) ที่วิจารณ์แนวคิดการอภิบาลมาอธิบายเพื่อเป็นข้อคำนึงสำหรับการทวนสอบวิธี

คิดและข้อเสนอของแนวคิดท่ีนิยมน้ี 

 

ความหลากหลายและนิยมของแนวคิดการอภิบาล (governance) กับความจำเป็นในการวิพากษ์ 

 หากกล่าวถึงแนวคิดการอภิบาล (governance) เป็นคำที่ชวนสร้างความสับสนและต้องอาศัยการ

ขยายความเพื ่อทำความเข้าใจ หากพิจารณาคำนี้ในโลกภาษาไทยก็พบว่า ‘Governance’ ก็มีคำแปลท่ี

แตกต่างหลากหลาย อาทิ การจัดการปกครอง การบริหารปกครอง การอภิบาล ธรรมรัฐ ฯลฯ ที่มีนัยยะ

ความหมายที่ต้องการสื่อแตกต่างกันตามความประสงค์และการใช้ของผู้แปล แต่ถ้าหากกลับไปพิจารณาท่ีราก

ศัพท์ของ ‘Governance’ ในโลกตะวันตกก็คงช่วยให้เห็นความหมายที่ชัดขึ ้น ในภาษากรีกคำนี้เรียกว่า 

‘kubernan’ ซึ่งแปลว่าการคัดท้ายเรือ (steer a ship) ให้แล่นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง จากภาษากรีก

 
1 บทความสั้นนี้ดัดแปลงและขยายความต่อยอดจากส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ชื่อ การพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานใหม่ด้านการ

อภิบาล (governance) ในทางสังคมศาสตร์ และนัยยะสำหรับโจทย์วิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะในอนาคต ที่

ได้รับทุนสนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย

และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นของผู้เขียนเพียงผู้เดียวมิได้เป็นความเห็นขององค์กรผู้ให้

ทุนและนักวิจัยร่วมในโครงการ 
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ดังกล่าวก็ได้กลายเป็นรากศัพท์ในภาษาโรมันอย่าง ‘gubernare’ ภาษาฝรั่งเศสอย่าง ‘gouverner’ และ

ภาษาอังกฤษอย่าง ‘government’ และ ‘governance’2  

จากรากศัพท์ในโลกภาษาอังกฤษที่ได้แตกแขนงจาก ‘kubernan’ ในภาษากรีกออกมาเป็นสองคำ

ข้างต้น ทำให้ในทางทฤษฎีการเมืองของภูมิภาคแองโกลอเมริกัน (Anglo-American political theory) มีการ

ใช้คำว่าการปกครอง (government) แตกต่างจากคำว่าการอภิบาล (governance)3 โดยการปกครองจะมี

ความหมายสื่อนัยถึงสถาบันที่เป็นทางการของรัฐและการเป็นสถาบันที่มีอำนาจครอบงำแบบผูกขาดที่ชอบ

ธรรม การปกครอง (โดยรัฐ) จึงมีคุณลักษณะของการมีความสามารถในการสร้างการตัดสินใจและมี

ความสามารถในการบังคับใช้อำนาจที่ตนตัดสินใจให้เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้การปกครอง (โดยรัฐ) ในที่นี้ยังส่ือ

ถึงกระบวนการเชิงสถาบันและเป็นทางการ (ของรัฐ) ที่มีระดับปฏิบัติการอยู่ในระดับชาติเพื่อทำหน้าที่รักษา

ระเบียบทางสาธารณะและเอื้ออำนวยให้เกิดการกระทำแบบรวมหมู่ (collective action) แตกต่างจากการ

อภิบาล (governance) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างเงื่อนไขเพื่อสร้างระเบียบและการกระทำแบบรวมหมู่

เหมือนแนวคิดการปกครองก็จริง แต่กลับอาศัยกระบวนการที่แตกต่างกัน โดยการอภิบาลจะอาศัยกลวิธีท่ี

แตกต่างหลากหลายที่เนอกเหนือไปจากการให้รัฐทำหน้าที่สั่งการและรักษาระเบียบทางสังคมอย่างผูกขาด แต่

ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบการอภิบาลที่สลายเส้นแบ่งระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนลง สาระสำคัญ

ของการอภิบาลคือการพัฒนากลไกการอภิบาลที่เป็นผลลัพธ์ของการมีปฏิสัมพันธ์ของการมีการอภิบาลท่ี

หลากหลาย โดยทีมีตัวแสดงแต่ละฝ่ายต่างมีอิทธิพลซึ่งกันและกัน4 จนกล่าวได้ว่าตัวความคิดการอภิบาลดูจะ

ให้ความสำคัญกับปฏิสัมพันธ์อันสลับซับซ้อนและการมีตัวแสดงท่ีหลากหลายท้ังภายในและนอกภาครัฐเข้ามามี

ส่วนอย่างแข็งขันในการอภิบาลประเด็นทางสาธารณะ อย่างไรก็ตาม การเข้ามาของแนวคิดการอภิบาลมิใช่การ

เข้ามาแทนที่การปกครองแบบเดิม แม้ว่านัยยะของการอภิบาลจะแสดงถึงการหลอมเอากระบวนการและตัว

แสดงที่กว้างขวางกว่าการปกครองโดยรัฐ เนื่องจากรัฐยังคงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการอภิบาล

เพียงแต่ว่ารัฐได้เปลี่ยนบทบาทและจุดยืนของตนเป็นเพียงหนึ่งในสถาบันที่หลากหลายท่ามกลางสังคมแบบ

ตลาดเสรี5 

 
2 Francis Fukuyama, "Governance: What Do We Know, and How Do We Know It?," Annual Review of 

Political Science 19, no. 1 (2016): 90, https://dx.doi.org/10.1146/annurev-polisci-042214-044240. บทความสั้น

ชิ้นนี้ส่วนใหญ่จะสรุปและอภิปรายเนื้อหาจากงานของฟูกูยาม่าชิ้นนี ้
3 Gerry Stoker, "Governance as Theory: Five Propositions," International Social Science Journal 50, no. 155 

(March 1998): 17. 
4 Ibid., 17. 
5 Christopher Pollitt, and Geert Bouckaert, Public Management Reform: A Comparative Analysis - New 

Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State (Oxford: Oxford University Press, 2011), 

21. 
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 การใช้แนวคิด ‘Governance’ หรือ ‘การอภิบาล’ กลายเป็นคำหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างน้อยตั้งแต่

ทศวรรษที่ 1990 ที่ทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติเริ ่มใช้และผลิตงานเขียนที่มีคำดังกล่าวและได้ให้นิยามท่ี

แตกต่างหลากหลาย แต่ ความนิยมในแนวคิดการอภิบาลมิใช่มาจาก ‘คำ’ ว่า ‘Governance’ หรือ ‘การ

อภิบาล’ เพียงโดด ๆ แต่เป็นการนำเอาคำว่า ‘Governance’ ไปพ่วงท้ายคำอื่นเพื่อสร้างความหมายใหม่ อาทิ 

‘ hybrid governance’  ’ operational governance’  ‘ public sector governance’  ‘ Digital- Era 

Governance’ หรือ ‘New Public Governance’ เป็นต้น6 ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดอย่างหนึ่งของคือ การ

พิจารณาว่าการอภิบาลสัมพันธ์และส่งเสริมต่อการสร้างการพัฒนา ดังที่ปรากฏในข้อเสนอของธนาคารโลกเม่ือ

ค.ศ.1992 ในงานช่ือ Governance and Development7 ที่นำเสนอว่าด้วยธรรมชาติของปัญหาการอภิบาล

ในการใช้อำนาจเพื่อจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนา ที่แม้ว่าภาครัฐจะได้รับการ

สนับสนุนด้านเงินทุนและความช่วยเหลือจากองค์การระหว่างประเทศ (อย่างเช่นธนาคารโลก) แต่พบว่า

โครงการการพัฒนาดังกล่าวประสบความล้มเหลว โดยที่ความล้มเหลวดังกล่าวสัมพันธ์กับคุณภาพในการ

ดำเนินงานของรัฐบาล ดังนั้นในการยกระดับการดำเนินงานของภาครัฐทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย การ

แปรรูปให้เป็นของเอกชน การสร้างการเจริญเติบโตโดยใช้ระบบตลาดเป็นตัวนำ หรือแม้แต่การปฏิรูประบบ

การใช้จ่ายของภาครัฐให้สามารถปฏิบัติหรือติดตามการใช้จ่ายได้ รวมไปถึงการพัฒนาระบบการจัดซื้อเพ่ือ

ป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างความสามารถในการลงทุนของภาครัฐ ปัญหานานัปการเหล่านี ้ทำให้

ธนาคารโลกได้เสนอว่าการสร้างการอภิบาลไปในทิศทางที่อันควรเพื่อให้โครงการพัฒนาต่าง ๆ ถูกออกแบบ

และนำไปปฏิบัติได้อย่างดีโดยหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของการดำเนินงานจนโครงการกลายเป็นอุปสรรคท่ี

ทำลายความยั่งยืน ย่อมต้องอาศัยการปฏิรูปภาครัฐเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาล (good governance) 

ขึ้นมา8 โดยที่ขอบข่ายการศึกษาธรรมาภิบาลในงานนี้จะมุ่งที่การศึกษาการบริหารงานภาครัฐ (public sector 

management) ความพร้อมรับผิด (accountability) กรอบกฎหมายเพื่อการพัฒนา (the legal framework 

for development) และข้อมูลข่าวสารกับความโปร่งใส (information and transparency)9  

 คำว่าธรรมาภิบาลกลายเป็นคำคำหนึ่งที่นิยมใช้ทั้งโดยนักการเมือง นักบริหาร นักวิชาการและนัก

ปฏิบัติ หรือแม้แต่คนทั่วไปที่มักได้ยินคำเหล่านี้ผ่านสื่อมวลชนหรือเอกสารของทางการที่บ่งบอกแนวทางการ

ทำงานของภาครัฐว่าควรทำงานไปในทิศทางใด จนกล่าวได้ว่า ‘good governance’ ในโลกภาษาอังกฤษและ 

‘ธรรมาภิบาล’ ในโลกภาษาไทยเป็นคำท่ีติดตลาดและถูกใช้ท้ังในเชิงหลักการบริหารท่ีพึงปฏิบัติ หรือแม้แต่เป็น

วาทกรรมทางการเมืองและการบริหารเมื่อผู้มีอำนาจไปจนถึงคนธรรมดาอาศัยคำนี้เพื่อสร้างความคิดรวบยอด

ที่สื่อให้คนเข้าใจว่าต้องการหมายถึง ‘สิ่งที่รัฐบาลควรพึงกระทำ’ และใช้กล่าวหารัฐบาล นักการเมือง หรือ

 
6 Pollitt, and Bouckaert, Public Management Reform, 21. 
7 The International Bank for Reconstruction and Development, Governance and Development 

(Washington, D.C.: World Bank, 1992). https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-8213-2094-7. 
8 Ibid., 1. 
9 Ibid., 2. 
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ข้าราชการว่า ‘เป็นสิ่งที่พวกเขาไม่มี’ การโต้เถียงในงานสัมมนาทางวิชาการไปจนถึงห้องประชุมของเพื่อน

ร่วมงานคำ ๆ นี้จึงถูกใช้ทั้งในทางอุดมคติที่อยากเห็นและใช้กล่าวหาฝ่ายที่ตนไม่พอใจ ในการบริหารงาน

ภาครัฐไทยก็เช่นกันที่คำว่าธรรมาภิบาลก็ได้ถูกแปลงไปเป็นส่วนหนึ่งของแนวนโยบายของการบริหารงาน

ภาครัฐ อาทิ ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีพ.ศ.2542 และ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546 ก็เป็นมรดกที่สำคัญอัน

สะท้อนความนิยมในแนวคิดธรรมาภิบาล (ที่แม้จะมิได้เป็นภาษาทางการตามกฎหมายสองฉบับที่แปล good 

governance ว่า ‘การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี’ แต่กลับติดปากและเป็นที่นิยมกว่า) ของภาครัฐไทย ยังไม่

ต้องนับรวมถึงการแปลคำว่า ‘good governance’ ว่า ‘ธรรมาภิบาล’ ที่คำสมาสข้างหน้าอย่าง ‘ธรรมะ’ ได้

ถูกนำมาใช้ผสานตีความผ่านการทำความเข้าใจ ‘ธรรมะ’ ในทางศาสนาและค่านิยมของสังคมการเมืองไทย 

อย่างหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือหลักการปกครองที ่เป็นมรดกตกทอดจากการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างหลักทศพิศราชธรรม10  

 จากแนวคิดการปกครองและการอภิบาลก็ดีที่กลายเป็นคำนิยมและมีความหลากหลาย แต่ข้อวิพากษ์

ในการศึกษาแนวคิดการอภิบาล (รวมไปถึงแนวคิดย่อยอย่างธรรมาภิบาล) เป็นเรื่องท่ีควรให้ความสำคัญ 

เนื่องจากด้วยตัวคำว่าการอภิบาลที่กลายเป็นคำศัพท์ของเจ้าหน้าที่รัฐทั้งที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ได้มาจาก

การเลือกตั้ง หรือถูกนำมาใช้ในการโต้เถียงในประเทศทางสาธารณะของโลกตะวันตก มีงานเขียนบางชิ้นท่ี

เลือกใช้คำว่า ‘governance’ แทนที่คำว่า ‘government’ เนื่องจากคำว่า ‘government’ เป็นคำที่ขายยาก

เมื่อนำคำนี้ไปเข้าคู่กับประเด็นทางกรเมืองและการบริหารอื่น ๆ อย่างเช่น การแปรรูปให้เป็นเอกชนหรือการ

สร้างสังคมที่มีตลาดเป็นตัวนำ (แบบที่ธนาคารโลกได้นำเสนอไป) การใช้คำว่า ‘governance’ เพื่อสื่อถึงการมี

การปกครองที่ผ่านการปรับปรุงแล้วจึงดูจะเหมาะสมกว่า11 ความนิยมในแนวคิดการอภิบาลจึงควรที่จะมา

พร้อมกับการวิพากษ์ตัวแนวคิดและนำเสนอความหมายของการอภิบาลใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้เกิดมุมมองที่เข้าใจ

ง่ายสำหรับการพิจารณาความเป็นจริงอันสลับซับซ้อน เพราะการสร้างมุมมองที่เข้าใจง่ายจะช่วยสร้างภาพ

จำลองสำหรับการทำความเข้าใจและทำให้เราเห็นหนทางและทิศทางที ่เหมาะสมสำหรับการอธิบาย

ปรากฎการณ์ทางการเมืองและสังคม ดังนั้น การวิพากษ์และให้ภาพการอภิบาลจึงมิใช่การปฏิเสธและล้มล้าง

ว่าแนวคิดการอภิบาลน้ันใช้การไม่ได้ แต่เป็นเพียงการหาแผนท่ีนำทางของแนวคิดการอภิบาลท่ีดีข้ึนมากกว่า12    

 

ฟูกูยาม่าและการวิพากษ์แนวคิดการอภิบาล  

 
10 ดูข้อวิพากษ์ดังกล่าวได้ในงานของเกษียร เตชะพีระใน Kasian Tejapira, "Thammarat/Good Governance in 

Glocalizing Thailand," in Words in Motion: Toward a Global Lexicon, ed. Carol Gluck and Anna 

Lowenhaupt Tsing (Duke University Press, 2009). 
11 Stoker, "Governance as Theory: Five Propositions," 18. 
12 Ibid., 26. 
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ฟรานซิส ฟูกูยามา นักรัฐศาสตร์ซึ่งมีภูมิหลังจากการศึกษาทางด้านปรัชญาและการเมืองเปรียบเทียบ

จนผลิตงานช้ินสำคัญออกมาจำนวนมากอย่างเช่น The End of History and the Last Man (1992) เป็นต้น 

ได้เขียนบทความที่มีชื ่อว่า Governance: What Do We Know, and How Do We Know It? ตีพิมพ์ใน

วารสาร Annual Review of Political Science เมื่อ ค.ศ.201613 ได้ให้ข้อสังเกตต่อแนวคิดการอภิบาลและ

ธรรมาภิบาลผ่านการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาและนิยามความหมายของ ‘governance’ ในรูปแบบต่าง ๆ 

จนมีข้อสังเกตว่าคำนี้มีความหมายที่คลุมเครือแต่ถูกใช้อย่างกว้างขวางจนทำให้กลายเป็น ‘คำสำคัญที่ว่าง

เปล่า’ (empty signifier)14 ฟูกูยาม่าเสนอว่าแนวคิดการอภิบาลสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ หนึ่ง การ

อภิบาลระดับระหว่างประเทศ (international governance) หมายถึง การอภิบาลในฐานะความร่วมมือ

ระหว่างประเทศผ่านองค์การที่มิได้ถือครองอำนาจอธิปไตยที่อยู ่นอกระบบรัฐ สอง ธรรมาภิบาล (good 

governance) หมายถึง การอภิบาลภาครัฐ หรือ และ สาม การอภิบาลที่ปราศจากการปกครอง (governing 

without government) หมายถึง การอภิบาลในฐานะการกำกับดูแลพฤติกรรมทางสังคมผ่านเครือข่ายและ

กลไกท่ีมิได้เป็นแบบสายบังคับบัญชา   

การอภิบาลระดับระหว่างประเทศ (international governance)  

การอภิบาลระดับระหว่างประเทศ คือ แนวคิดที่พิจารณาว่าการอภิบาลในยุคปัจจุบันได้รับอิทธิพล

จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ (globalization) ที่เริ่มก่อตัวช่วงก่อนทศวรรษที่ 1990 โดยเสนอว่า

กระแสโลกาภิวัตน์ทำให้ความสามารถของรัฐที่มีอำนาจอธิปไตยมีอำนาจในการควบคุมพฤติกรรมของบุคคล

และตัวแสดงภายในรัฐอ่อนแอลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการไหลเวียนของทุนที่มากข้ึน 

เช่นเดียวกับการเพิ่มของการข้ามดินแดนโดยคนและความคิดจนทำให้ความคิดเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยของรัฐ

แบบดั้งเดิมกลายเป็นเพียงนิยายเมื่อเผชิญกับข้อเท็จจริงดังกล่าว การอภิบาลที่เกิดขึ้นจึงมีสภาวะที่ปราศจาก

รัฐบาล (โดยเฉพาะรัฐบาลแห่งชาติ) เนื ่องจากการเกิดขึ ้นของความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศท่ี

ดำเนินการโดยองค์การต่าง ๆ ที่อยู่นอกรัฐแบบดั้งเดิม แม้ว่าในทางประวัติศาสตร์การก่อตัวของความร่วมมือ

ระหว่างประเทศจะเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากรัฐแบบดั้งเดิมที่มีลักษณะรวมศูนย์และมีลำดับขั้นตามสายบังคับ

บัญชาที่ร่วมมือกับรัฐอื่น ๆ ผ่านการสร้างความร่วมทือด้วยกลไกที่เป็นทางการในรูปของกฎหมายระหว่าง

ประเทศก็จริง แต่สภาพที่เป็นจริงของความร่วมมือระหว่างประเทศก็ดูจะไม่ใช่เพียงการร่วมมือผ่านกลไกใน

แบบเดิม15 ซึ่งงานด้านการอภิบาลระดับระหว่างประเทศในภาษาไทยก็ได้ชี้ในลักษณะเดียวกับข้อเสนอของฟูกู

ยาม่าว่าโลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ‘การเมืองของทั้งโลก’ เนื่องจากขบวนการข้ามชาติทางการเมืองและ

สังคม (อันเป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้างความร่วมมือระดับระหว่างประเทศ) ได้ถ่ายโอนความภักดีจากที่มีต่อ

รัฐไปสู่การภักดีในองค์การหรือความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งองค์การระดับต่ำกว่ารัฐ (sub-state) องค์การระดับข้าม

 
13 ในการสรุปงานของฟูกูยาม่า ผู้เขียนอาจแทรกคำอธิบายเพิ่มเติมจากงานชิ้นอื่นเพื่อขยายความจากที่ฟูกูยาม่าเขียนตาม

ความจำเป็น 
14 Fukuyama, "Governance,” 90. 
15 Ibid. 
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ชาติ (transnational) องค์การระดับระหว่างประเทศ (international) และองค์การระดับเหนือชาติ 

(supranational)16 

 จากปรากฎการณ์ที่เรียกว่าการร่วมมือระดับระหว่างประเทศโดยองค์กรต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากรัฐ

ในแบบดั้งเดิม สะท้อนได้ในการศึกษาใน 3 ลักษณะ คือ หนึ่ง งานศึกษาที่ชี้ถึงการเกิดขึ้นของการอภิบาลเหนือ

ชาติ (supranational governance) ท่ีสามารถมอบหมายอำนาจให้กับองค์การข้ามชาติในการจัดการเพื่อเข้า

แทนที่อำนาจหน้าที่ของรัฐชาติแบบเดิม ดังที่ปรากฏในการเกิดขึ้นของสหภาพยุโรป (European union) สอง 

การเกิดขึ้นของการร่วมกันข้ามองค์กร (intergovernmentalism) ที่ภาครัฐยังคงสถานะเป็นตัวแสดงหลักใน

ระดับระหว่างประเทศ แต่ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจริงกลับดำเนินการผ่านการเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ในแนวราบ

และไม่เป็นทางการโดยองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นอิสระจากการควบคุมแบบบนลงล่าง และสาม การแทนท่ีกฎหมาย

ระหว่างประเทศ (international law) ที่มีลักษณะตายตัว (hard) ว่าสามารถเปลี่ยนรูปแบบมาทำหน้าที่ใน

ระดับที่อ่อนลง (soft) กล่าวคือกฎหมายระหว่างประเทศแม้อาจจะไม่ได้มีอำนาจในเชิงกฎหมาย (legal 

authority) เต็มรูปแบบแต่การทำหน้าที่ในระดับ ‘อ่อน’ ก็แสดงถึงความยืดหยุ่นและสามารถช่วยให้บรรลุผล

มากกว่า17 โดยจุดร่วมกันของงานทั้งสามกลุ่มอาศัยกรณีศึกษาผ่านการศึกษาตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐข้ามชาติ 

(transnational nongovernmental actors) อาทิ ความร่วมมือแบบพหุภาคี องค์กรพัฒนาเอกชนข้ามชาติ 

องค์กรด้านแรงงาน และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เข้ามาทำหน้าที่แทนรัฐชาติแบบดั้งเดิม18 โดยที่ตัวแสดงนอกภาครัฐท้ัง

ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทหลักในประเด็นทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การวาง

มาตรฐานและประมวลจริยธรรมในการกำกับดูแลประเด็นปัญหาต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่น ด้านสุขภาพ ด้าน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้านมาตรฐานแรงงาน ด้านการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ฯลฯ) จนทำให้กฎเกณฑ์ท่ีวาง

ไว้ในรูปแบบนี้เป็นสิ่งที่อยู่ข้างหลัง ของการกำกับดูแลตามสายบังคับบัญชาในรูปแบบเดิม รวมไปถึงบทบาท

การอภิบาลที่ตัวแสดงนอกภาครัฐในระดับระหว่างประเทศเหล่านี้เข้ามามีบทบาทภายในรัฐที่สังคมเพิ่งสิ้นสุด

จากสภาวะความขัดแย้งรุนแรง (post conflict societies)19  

ธรรมาภิบาล (good governance)  

ธรรมาภิบาล คือ แนวคิดการอภิบาลที่สัมพันธ์กับการบริหารงานภาครัฐ อย่างไรก็ตามฟูกูยาม่าเสนอ

ว่าแนวคิดธรรมาภิบาลเป็นคำที่พ้องและสละสลวยในการเรียกรูปแบบการบริหารงานภาครัฐแบบดั้งเดิม 

(traditional public administration) ที่มองว่าภาครัฐแบบด้ังเดิมยังคงทำหน้าที่ในการนำนโยบายไปสู่การ

ปฏิบัติ ทั ้งนี ้บทบาทของภาครัฐทำไมถึงสำคัญกับการศึกษาธรรมาภิบาลเนื ่องจากเมื ่อพิจารณาจาก

ข้อเสนอแนะของการพัฒนาธรรมาภิบาลในช่วงก่อกำเนิดของแนวคิดนี้ระหว่างทศวรรษที่ 1970-1990 พบว่า

 
16 ขจิต จิตตเสวี, ธรรมาภิบาลโลก: หลักการ องค์การ และกระบวนการของโลกาธรรมาภิบาล (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน

พระปกเกล้า, 2557), 17.  
17 Fukuyama, "Governance,” 90. 
18 Ibid. 91. 
19 Ibid. 
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องค์การพัฒนาและรัฐบาลในประเทศตะวันตกมีวาระการผลักดันนโยบายแบบเสรีนิยมใหม่และลดการกำกับ

การดูแลลงเพื่อมุ่งสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจจึงนำมาซึ่งความพยายามของการลดบทบาทภาครัฐ อันเป็น

นโยบายภายในท่ีสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรในทศวรรษดังกล่าว20   

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศใหญ่ทั้งสองจะมีนโยบายลดขนาดภาครัฐแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในประเทศอ่ืน

กลับนำเสนอข้อค้นพบที่ต่างออกไป จากบทเรียนความล้มเหลวของการแปรรูปกิจการให้เป็นของเอกชนและ

การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในสหภาพโซเวียตและประเทศในทวีปแอฟริกาช่วงก่อนทศวรรษท่ี 1990 กลับ

เป็นภาพที่ชี้ว่าภาครัฐยังคงมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบตลาดเพราะสถาบันของภาครัฐจะช่วยใน

การค้ำประกันสิทธิด้านทรัพย์สิน (property rights) และส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (promoting 

growth) และการพัฒนาหน่วยงานรัฐเพื่อต่อต้านการทุจริตจึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้น การปฏิรูปภาครัฐและการ

ต่อต้านการทุจริตจึงเป็นคำสำคัญที่สัมพันธ์กับแนวคิดธรรมาภิบาล และการอภิบาลตามนัยยะของธรรมาภิบาล

ในที่นี้จึงสื่อนัยถึงการศึกษาพฤติกรรมและสถานะของรัฐในแบบดั้งเดิม21 โดยธนาคารโลกมีบทบาทสำคัญใน

การผลักดันแนวคิดดังกล่าวตัวอย่างเช่นในงานชื่อ Governance and Development22 ดังที่กล่าวไปตอนต้น 

โดยงานดังกล่าวช้ีให้เห็นความสำคัญของรัฐบาลท่ีต้องมีอย่างขาดไม่ได้แม้แต่รัฐบาลในสังคมท่ีอาศัยระบบตลาด

เป็นตัวนำอย่างเข้มข้น ก็มองว่ารัฐบาลควรมีบทบาทอย่างน้อยสองประการในการจัดหาสินค้าสาธารณะ คือ 

การกำกับให้กลไกตลาดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการแทรกแซงเพื่อแก้ไขเมื่อกลไกตลาดล้มเหลว23 

ทั้งนี้ ความล้มเหลวของการมีธรรมาภิบาลหรือ ‘ธรรมาภิบาลต่ำ’ (poor governance) ต่ำถือเป็นเหตุให้การ

อภิบาลล้มเหลวก็มีสาเหตุจากการท่ีรัฐไม่สามารถทำงานเพ่ือส่งเสริมกลไกตลาด การต่อต้านการทุจริต และการ

ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินจนสามารถสรุปได้ 5 ด้าน คือ 

- ความล้มเหลวในการสร้างเส้นแบ่งที่แยกขาดชัดเจนระหว่างสิ่งที่เป็นของสาธารณะ (public) หรือ

ของส่วนตัว (private) จนก่อให้เกิดแนวโมการนำทรัพยากรของสาธารณะไปใช้เพื่อหาประโยชน์

ส่วนตัว 

- ความล้มเหลวในการสร้างกรอบทางกฎหมายที่สามารถคาดการณ์ได้ และล้มเหลวในการทำให้
พฤติกรรมของรัฐบาลสามารถเอื้อต่อการพัฒนา เกิดการใช้กฎและกฎหมายอย่างปราศจาก

เหตุผล 

- การใช้กฎ การกำกับดูแล การมีเงื่อนไขเพื่อออกใบอนุญาต และอื่น ๆ อย่างล้นเกิน จนบั่นทอน
การทำงานของกลไกตลาดและก่อให้เกิดการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ 

- การจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาอย่างไม่คงเส้นคงวาเน่ืองจากมีนโยบายการใช้ทรัพยากรทีมี
อย่างผิดพลาด 

 
20 Ibid.. 
21 Ibid., 92. 
22 The International Bank for Reconstruction and Development, Governance and Development. 
23 Ibid., 6. 



 

 

 84 

- มีการตัดสินใจเชิงนโยบายที่ขาดความโปร่งใส หรือการตัดสินใจเชิงนโยบายที่คับแคบอย่าง
ย่ิงยวด24  

  

อย่างไรก็ดี ฟูกูยาม่ามองว่าความหมายของธรรมาภิบาลที่แม้จะสื่อถึงการศึกษารัฐและบทบาทของรัฐ

ก็จริง แต่การนิยามว่าอะไรคือสิ่งที่ ‘ดี’ ต่อการอภิบาลยังเป็นเรื่องที่คลุมเครือและชวนถกเถียง โดยเฉพาะ

ความสัมพันธ์ของการนิยามการอภิบาลที่ ‘ดี’ กับเป้าหมายปลายทางในทางการเมืองและระบบการเมือง 

เนื่องจากมีข้อสังเกตว่าแนวคิดธรรมาภิบาลมุ่งให้ความสำคัญกับประสิทธิผลของการดำเนินนโยบายของรัฐโดย

ไม่ให้ความสำคัญต่อตัวระบบการเมืองของรัฐ กล่าวคือ ตราบเท่าที่รัฐดังกล่าวสามารถดำเนินนโยบายได้อย่างมี

ประสิทธิผลก็ถือว่าเป็นรัฐที่มีธรรมาภิบาล ไม่ว่าจะเป็นรัฐที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยหรือระบอบ

อำนาจนิยม25 ซึ่งข้อสังเกตของฟูกูยาม่าต่อแนวโน้มการมีธรรมาภิบาลที่ไม่ต้องมีประชาธิปไตย เป็นเรื่องที่ดูจะ

ไปได้กับความตั้งใจในการนำเสนอแนวคิดธรรมาภิบาลช่วงยุคแรก โดยข้อเสนอของธนาคารโลกในงาน 

Governance and Development ก็มิได้ระบุถึงระบอบการเมืองท่ีควรจะเป็นในการรองรับการสร้างธรรมาภิ

บาล ซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยงที่จะระบุ ‘ชื่อ’ ของระบอบการเมืองอย่าง ‘ประชาธิปไตย’ แม้ว่าอาจจะมีแนวคิด

ที่อาจใกล้เคียงกับความเป็นประชาธิปไตยอย่างความพร้อมรับผิด (accountability) ที่เสนอว่าหมายถึงการท่ี

เจ้าหน้าที่รัฐต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตน และผู้นำทางการเมืองต้องตอบสนองต่อประชากรของพวก

เขาต่อการกระทำของรัฐบาลและรวมไปถึงการที่ผู ้นำทางการเมืองต้องทำให้มีความพร้อมรับผิดภายใน

รัฐบาล26 ซึ ่งสอดรับกับธรรมเนียมปฏิบัติของธนาคารโลกที่ไม่นำเอาประเด็นทางการเมืองมาใช้ในการ

ดำเนินงานต่อการจัดโครงการช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ ขณะเดียวกันธนาคารโลกก็ให้ความสำคัญต่อการ

พัฒนาธรรมาภิบาลในมิติทางเศรษฐกิจและการสร้างสมรรถนะให้แก่รัฐ ผ่านการใช้วิธีการที่ไม่เป็นการเมือง 

 
24 Ibid., 9. 
25 Fukuyama, "Governance,” 92. 
26 สรุปจากข้อความว่า “Accountability, at its simplest, means holding public officials responsible for their 

actions. Political leaders are ultimately responsible to their populations for government actions, and this 

means that there has to be accountability within government.” ใน The International Bank for 

Reconstruction and Development, 13. เป็นที่สังเกตว่าการให้ผู้นำทางการเมืองต้องรับผิดชอบต่อประชากร 

(population) มิได้กล่าวถึงที่มาและกระบวนการได้มาซึ่งผู้นำที่ผูกมัดให้ผู้นำต้องมีความพร้อมรับผิดต่อประชาชน ผู้นำในที่นี้

จึงไม่จำเป็นว่าต้องเท่ากับคำว่าผู้แทน (representatives) ที่มีนัยยะของการที่ประชาชนสามารถเลือกผู้สมัครไปเป็นผู้แทนทาง

การเมืองโดยวิธีการเลือกตั้ง สามารถดูแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นผู้แทนทางการเมืองโดยย่อใน A. Przeworski, Why Bother 

with Elections? (Polity Press, 2018). 
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(apolitical) ในการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐท่ีเอื้อให้เกิดการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของ

การบริหารรัฐกิจ27 

ดังนั้น แนวคิดธรรมาภิบาลจึงมีข้อถกเถียงว่าการนำเอาหลักคิดที่สัมพันธ์กับประชาธิปไตย (อย่างเช่น 

การคุ้มครองเสรีภาพส่วนบุคคลและการมีความรับผิดรับชอบแบบประชาธิปไตย) นั้นเป็นไปได้หรือไม่ ? หรือ

แม้แต่การถกเถียงว่ารัฐที่ปกครองแบบอำนาจนิยมแท้จริงแล้วจะสามารถสร้างธรรมาภิบาลได้หรือไม่ ? ซึ่งจาก

การศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลที่สัมพันธ์กับระบบการเมือง/ระบอบการเมืองก็ยังให้คำตอบที่ไม่เด่นชัดนัก 

เพราะมีการศึกษาที่ชี ้ว่าการเปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงระบบการเมืองอย่างเป็นประชาธิปไตยและทำให้

สถาบันการเมืองสามารถเปิดกว้างและหลอมเอาทุกฝ่ายเข้ามาในระบบการเมืองได้ย่อมยังผลดีต่อการสร้างการ

ปกครองที่ ‘ดี’ ในระยะยาว ขณะเดียวกันก็มีงานศึกษาที่ชี้ในทางตรงกันข้ามที่ชี้ว่ารัฐแบบอำนาจนิยมสามารถ

จัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและการมีระบบราชการที่สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้เช่นกัน ทำให้

ความเข้มแข็งและคุณภาพของรัฐเป็นปัจจัยที ่สัมพันธ์กับการสร้างการปกครองที ่ ‘ดี’ มากกว่าการมี

ประชาธิปไตย และรัฐแบบอำนาจนิยมยังมีส่วนช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐในระยะ

เร่ิมแรกได้ดีกว่า28  

นอกจากนี้ ทำให้งานศึกษาเกี่ยวกับธรรมาภิบาลจำนวนมากจึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านการ

อภิบาลและการนำนโยบายสู่ปฏิบัติผ่านการพิจารณาศักยภาพของรัฐในการจัดบริการและสินค้าสาธารณะ 

รวมถึงนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพของรัฐด้วย29 ซึ่งการจะทำเช่นนี้ได้ฟูกู

ยาม่าได้ให ้ข ้อสังเกตว่าเก ิดขึ ้นได้จากการรับเอาแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 

Management: NPM) อันเป็นแนวคิดสำคัญที่สร้างขึ้นจากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ที่รับเอาแนวคิดการ

จัดการและแนวปฏิบัติของภาคเอกชนมาใช้ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐด้วยเครื่องมือต่าง ๆ อาทิ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance measurement) การว่าจ้างรับช่วงต่อ (outsourcing) ฯลฯ โดย

คาดหวังว่าการให้องค์กรของรัฐมีความเป็นอิสระมากขึ้นจะสร้างความพร้อมรับผิดให้มากขึ้นตามมา จนกล่าว

ได้ว่าแนวคิด NPM นี้ก่อกำเนิดและเป็นที่นิยมเคียงคู่กับแนวคิดธรรมาภิบาล โดยงานศึกษาด้าน NPM จะ

ปรากฏในการศึกษาการปฏิรูปภาครัฐของประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย 

 
27 Ved P. Nanda, "The "Good Governance" Concept Revisited," The Annals of the American Academy of 

Political and Social Science 603, no. Law, Society, and Democracy: Comparative Perspectives (Jan. 2006): 

272, 74. 
28 Fukuyama, "Governance,” 92. ความกังวลในเรื่องประสิทธิภาพของรัฐที่ปกครองในระบอบอำนาจนิยมเป็นเรื่องที่มีงาน

ศึกษาบางชิ้นชี้ว่าได้เกดิขึ้นจริงว่ารัฐอำนาจนิยมสามารถประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้โดยไม่

จำเป็นต้องมีประชาธิปไตยหรือการมีส่วนร่วมของพลเมือง กรณีศึกษาของประเทศจีนถูกใช้เป็นข้อยืนยันถึงเรื่องนี้ ดูรายงาน

ล่าสุดของ Economic Intelligence Unit (EIU) ใน Economic Intellegence Unit, Democracy Index 2021: The 

China Challenge (Economist Intelligence Unit Limited, 2022). 
29 Fukuyama, "Governance,” 92. 
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และสหรัฐอเมริกา30 อย่างน้อยในช่วงทศวรรษท่ี 1970-1990 กระแสการปฏิรูประบบราชการได้รับอิทธิพลจาก

แนวคิด NPM จนกลายเป็นแนวคิดครอบงำและประเทศที ่เป็นแกนนำการปฏิร ูปก็เป็นประเทศที ่ใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักและมีวัฒนธรรมร่วมแบบแองโกลแซคซอน31    

อย่างไรก็ตาม แนวคิด NPM ก็ยังมีข้อถกเถียงถึงการนำไปใช้ในภูมิภาคอื่นในโลก32 ฟูกูยาม่าเน้นถึงข้อ

วิจารณ์ว่าการลดขนาดภาครัฐและการแปรรูปให้เป็นเอกชนตามแนวคิด NPM ทำให้ความสามารถของรัฐ

อ่อนแอลง เช่นเดียวกับการนำวิธีการของภาคเอกชนมาใช้อย่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance 

measurement) ในการประเมินกลับเป็นวิธีการที่ขาดความแม่นยำและบั่นทอนพฤติกรรมการทำงานของรัฐ 

เป็นต้น33 ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าแนวคิด NPM ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างตัวการและตัวแทน (Principal-

Agent Model) เนื่องจากพบว่าปัญหาบทบาทของตัวแทนที่มีมากกว่าตัวการ สะท้อนได้จากบทบาทของฝ่าย

นิติบัญญัติและข้าราชการ (ในฐานะตัวแทน) กลับมีอำนาจและไม่ได้มีความพร้อมรับผิดต่อประชาชน (ในฐานะ

ตัวการ) จึงทำให้ตัวแสดงหรือองค์กรท่ีควรทำหน้าท่ีเป็นตัวแทน (ของประชาชน) กลับเปล่ียนบทบาทกลายเป็น

ผู้กระทำการเสียเอง34 ดังนั้น การแก้ไขปัญหาตัวการและตัวแทนในระบอบการเลือกตั้งแบบประชาธิปไตย คือ 

การทำให้กลไกการพร้อมรับผิดในระยะยาวอย่างสถาบันการเลือกต้ังท่ีเป็นทางการจำเป็นต้องถูกหนุนเสริมด้วย

 
30 Fukuyama, "Governance,” 93. มีงานภาษาไทยมีการศึกษาการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐในประเทศนิวซีแลนด์ที่ถือ

เป็นต้นแบบสำคัญของการใช้แนวคิด NPM สู่การปฏิบัติ ดูใน ปกรณ์ ศิริประกอบ และ ศุภชัย ยาวะประภาษ, การปฏิรูปการ

บริหารจัดการภาครัฐ: พาราไดม์ Npm ในประเทศนิวซีแลนด ์(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

2560). 
31 Pollitt, and Bouckaert, Public Management Reform, 10. 
32 จากตัวอย่างของประเทศยุโรปภาคพื้นทวีปอย่างฝรั่งเศส เยอรมนี และประเทศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน พบว่าการปรับใช้

แนวคิด NPM ดูจะไม่เข้ากับประเทศเหล่านี้ด้วยลักษณะทางวัฒนธรรม ศีลธรรม และการเมือง Pollitt, and Bouckaert, 

Public Management Reform, 10. 
33 ขอให้เรานึกถึงการจ้างเหมาบริการแม้บ้านหรือคนขับรถจากบริษัทเอกชนมาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ หากวัดผลการ

ปฏิบัติงานคนขับรถหรือแม่บ้านจากบริษัทรับช่วงอาจทำงานไม่แตกต่างจากแม่บ้านหรือคนขับรถที่หน่วยงานรัฐเคยจ้างเป็น

ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างรูปแบบต่าง ๆ (เว้นแต่สวัสดิการของแม่บ้านกับคนขับรถของบริษัทอาจด้อยกว่าจากเดิมที่เป็น

บุคลากรของหน่วยงานรัฐ) การวัดผลการปฏิบัติงานของแม่บ้านและคนขับรถในบางองค์กรก็ทำอย่างน่าสนใจที่ประเมินเชิง

พฤติกรรมของแม่บ้านโดยพนักงานในองค์กร แม้โดยหลักการพนักงานควรให้คะแนนแม่บ้านต่ำหากพวกเขามีมารยาททราม

และสกปรก แต่พนักงานในองค์กรอาจประเมินคะแนนแม่บ้านต่ำด้วยเหตุผลที่ทรามกว่าเพราะ ‘ไม่กดลิฟท์ให้’ หรือ ‘มีสีหน้า

เหนื่อยล้าเกินไป’ ไม่นับรวมว่าการจ้างเหมาจากบริษัทที่คาดหวังว่าจะช่วยประหยัดต้นทุนของหน่วยงานรัฐก็ขึ้นอยู่กับธรรมาภิ

บาลของหน่วยงานว่าจะจัดจ้างได้อย่างที่ควรจะเป็นในราคาที่ตำ่กว่าเดิมจริง ๆ  
34 จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าถ้าหากแนวคิดธรรมาภิบาลคือการเพิ่มความพร้อมรับผิดและความโปร่งใสของภาครัฐเพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ แต่ NPM เป็นแนวคิดที่มีแนวโน้มลดบทบาทของภาครัฐลง สองแนวคิดดังกล่าวสามารถ

ไปด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ 
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กลไกความพร้อมรับผิดแบบระยะสั้นในรูปแบบการมีกลไกการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น อาทิ การพัฒนา

ระบบการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น35  

อนึ่ง ฟูกูยาม่ายังข้อสังเกตต่อวิชารัฐประศาสนศาสตร์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาทางรัฐศาสตร์โดย

สมาคมรัฐศาสตร์อเมริกัน (American Political Science Association) ว่าแนวคิด NPM เป็นข้อเสนอท่ี

เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตในสาขาวิชาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเองมากกว่า36 ทั้งน้ี

ความนิยมในแนวคิด NPM ก็ลดบทบาทครอบงำลงในยุคหลังที่เริ่มมีแนวคิดที่แตกต่างหลากหลายมากขึ้นใน

กระแสการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐ37    

 

แนวคิดการอภิบาลท่ีปราศจากการปกครอง (governing without government)38  

การอภิบาลท่ีปราศจากการปกครองเป็นแนวคิดท่ีให้ความสำคัญต่อตัวแสดงนอกภาครัฐว่าสามารถเข้า

มามีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะได้เฉกเช่นเดียวกับรัฐและสามารถเข้ามาแทนที่สถาบันของภาครัฐแบบ

ดั้งเดิมลงได้ ผ่านการพัฒนาระบบอภิบาลที่ให้ความสัมพันธ์กับเครือข่ายของตัวแสดงที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน

และกันและสามารถปกครองตนเองในเครือข่าย (network) ได้โดยลดบทบาทของภาครัฐให้กลายเป็นส่วนหน่ึง

ของเครือข่ายเท่านั้น ตัวแสดงนอกภาครัฐในเครือข่ายที่นี้จะประกอบด้วยภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใน

 
35 Fukuyama, "Governance,” 92-93. 
36 ข้อสังเกตของฟูกูยาม่าในเชิงวิจารณ์ต่อพัฒนาการของรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เขียนขอยกมาทั้งย่อหน้าโดยไม่แปลหรือสรุป

ค ว า ม  “ The waning of NPM corresponded to something of a disciplinary crisis within the field of public 

administration, particularly in the United States. In the mid-20th century, public administration was one of 

the four constitutive fields recognized by the American Political Science Association, and many schools 

offered it as either a field within political science or a separate degree. The classic studies from this period 

tended to be single-agency case studies that were rich in contextual detail but limited in theoretical context 

or external validity (e.g., Selznick 1951, Kaufman 1960). This approach progressively fell out of favor, and 

many universities either downgraded or eliminated their public administration programs or merged them 

into public policy ones (Kettl 2002) .  NPM was in a sense the last big idea to come out of the field; much 

of the work in this space has been taken over by economists or political scientists using econometric 

techniques or, more recently, randomized experiments to investigate behavior at a micro level.  At this 

juncture, it is not clear whether these latter approaches will aggregate into something that looks like a 

general theory of governance, or will have policy applications beyond program evaluation. ”  Fukuyama, 

"Governance,” 92-93. 
37 Pollitt, and Bouckaert, Public Management Reform, 11. 
38 มีงานที่ตั้งชื่อสื่อนัยการแทนที่การปกครองด้วยการอภิบาล อาทิ R.A.W. Rhodes, "The New Governance: Governing 

without Government," Political Science 44 (1996). 
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การจัดบริการสาธารณะในฐานะพันธมิตรของภาครัฐ39 โดยงานศึกษาในกลุ่มนี้จะเคียงคู่กับงานศึกษาการ

อภิบาลระดับระหว่างประเทศ ท่ีให้ความสำคัญกับตัวแสดงนอกภาครัฐเช่นเดียวกัน 

การให้ความสำคัญกับเครือข่ายในการอภิบาลเป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์

ของบรรษัท ที่ตั้งข้อสังเกตจากการศึกษาโครงสร้างการทำงานของบรรษัทเอกชน เนื่องจากนักเศรษฐศาสตร์มี

สมมติฐานว่าระบบตลาดจะช่วยในการจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพมักเกิดอุปสรรคจากโครงสร้างแบบ

ตามลำดับขั้น (hierarchies) ที่เป็นตัวเพิ่มต้นทุนทางธุรกรรม (transaction costs) แต่เนื่องจากการพัฒนา

ของข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารทำให้ช่วยลดต้นทุนทางธุรกรรม เนื่องจากการไหลเวียนของข้อมูลและการ

สื่อสารทำให้เกิดโครงสร้างแบบแนวราบในองค์กร ดังนั้น การจัดโครงสร้างองค์การแบบตามลำดับชั้นที่พบได้

ในหน่วยงานราชการจึงเป็นเรื่องที่ล้าสมัยและควรเปลี่ยนรูปแบบการจัดองค์กรโดยแทนที่ด้วยเครือข่ายท่ี

สามารถจัดองค์การด้วยตนเอง (self-organized network) และการเกิดขึ ้นของสังคมแบบเครือข่าย 

(network society) ก็ควรเข้าไปแทนที่การจัดระเบียบตามลำดับขั ้นแบบดั้งเดิมเสีย ต่อมาแนวคิดแบบ

เครือข่ายก็แพร่ขยายและเป็นที่นิยม (รวมถึงเป็นแนวคิดที่ใช้กล่าวควบคู่กับแนวคิดการอภิบาลด้วย) ที่มองการ

จัดวางความสัมพันธ์แบบที่เป็นมิตรมากขึ้นและมีรูปแบบข้อผูกมัดอย่างไม่เป็นทางการ แนวคิดแบบเครือข่าย

จากเดิมที่ปรากฎในภาคเอกชนก็แพร่กระจายไปใช้ในการอธิบายแนวคิดประชาสังคม (civil society) อีกด้วย 

ดังนั้น การนิยามว่าแนวคิดการอภิบาลคือการก่อร่าง ส่งเสริม และสนับสนุนลักษณะความสัมพันธ์เฉพาะ

ระหว่างตัวแสดงภาครัฐและตัวแสดงที่ไม่ใช่ภาครัฐในกระบวนการอภิบาล40 จึงเป็นข้อเสนอที่สำคัญในการ

เปล่ียนลักษณะการปกครองแบบเดิมไปสู่กรอภิบาลแบบใหม่ท่ีควรลดการปกครองท่ีผูกขาดความชอบธรรมโดย

รัฐตามสายบังคับบัญชา 

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนก็มีข้อสังเกตว่าวิธีการ

ดังกล่าวก็ไม่สามารถเข้ามาทดแทนบทบาทของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์และเป็นแนวคิดที ่ถูกใช้อย่างไม่

เหมาะสม เนื ่องจากกลับไปบั ่นทอนอำนาจสาธารณะ (public authorities) ในการเข้าไปมีอิทธิพลใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะ และโอนถ่ายอำนาจไปยังตัวแสดงนอกภาครัฐให้มีอิทธิพลสูงมากข้ึนในนโยบาย

สาธารณะเป็นอย่างมาก จนส่งผลให้เส้นความสัมพันธ์ของความพร้อมรับผิดตามระบอบประชาธิปไตย 

(democratic accountability) ขาดความชัดเจนเพราะพลเมืองมิได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวกับตัว

แสดงนอกภาครัฐ (อย่างภาคเอกชนหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร) ชัดเจน เมื ่อเปรียบเทียบกับรัฐที่มีเส้น

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ-พลเมืองชัดเจน อีกทั้ง การโอนถ่ายหน้าที่การจัดบริการสาธารณะไปยังตัวแสดงนอก

ภาครัฐยังขาดการจัดเก็บข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์ว่าได้ส่งผลต่อพลเมืองอย่างไร 

เนื่องจากข้อมูลการดำเนินงานของตัวแสดงนอกภาครัฐกลับกระจัดกระจายและไม่ได้มีความชัดเจนเหมือนกับ

 
39 Fukuyamaม "Governance,” 94-95. การให้ความหมายการอภิบาลว่าเป็นเรื่องของเครือข่ายก็ปรากฏในงานศึกษาเรื่อง

ดังกล่าวที่เป็นภาษาไทยอยู่จำนวนมาก  
40 Ibid. 
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การดำเนินงานโดยองค์กรของรัฐ41 ทั้งนี้ข้อวิจารณ์ของฟูกูยาม่าในเรื่องนี้ยังยังเป็นแบบเดียวกับแนวคิดการ

อภิบาลระดับระหว่างประเทศ (international governance) ท่ีการถ่ายโอนอำนาจไปยังตัวแสดงนอกภาครัฐก็

หมายรวมถึงเหล่าองค์กรระดับระหว่างประเทศต่างๆ ด้วย 

 

สรุป: แนวคิดการอภิบาลควรคำนึงเร่ืองใด 

 จากข้อสังเกตของฟูกูยาม่าต่อแนวคิดการอภิบาลที่ได้หยิบยกมาบางส่วน คือ ข้อกังวลต่อแนวคิดธรร

มาภิบาลที่เป็นข้อเสนอซึ่งไม่จำเป็นต้องไปด้วยกับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย กับการเพิ่มบทบาท

ของตัวแสดงนอกภาครัฐในการเข้ามาจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะแก่ประชาชนแทนรัฐ อาจ

กลายเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับพวกเขาจนไปบั่นทอนอำนาจสาธารณะลงจนทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ

พลเมืองสั่นคลอนเลือนหายไปและถูกแทนที่ด้วยพลเมืองที่ต้องไปสัมพันธ์กับตัวแสดงนอกภาครัฐที่ยังมี

ข้อสังเกตว่างอค์กรเหล่านี้จะมีความพร้อมรับผิดแบบประชาธิปไตยมาน้อยเพียงใด ด้วยเหตุนี้แนวคิดการ

อภิบาลซึ่งเป็นที่นิยมและถูกนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการปรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ-นอกภาครัฐใหม่เพื่อลด

บทบาทของรัฐลงก็ต้องนำข้อคำนึงเหล่านี้ไปพิจารณาว่าหากมีตัวแสดงนอกภาครัฐใดจะเข้ามาทำหน้าที่แทนรัฐ 

จะสร้างความพร้อมรับผิดที่ตนมีต่อประชาชนได้อย่างไรที่สายสัมพันธ์ชัดเจนเหมือนความพร้อมรับผิดของรัฐท่ี

มีต่อพลเมือง ซึ่งในระบอบประชาธิปไตยจะกระทำผ่านการมีระบบเลือกตั้งที่ประชาชนเลือกผู้แทนไปทำงาน

แทนตนโดยผู้แทนมีความพร้อมรับผิดต่อประชาชน ขณะเดียวกันแนวคิดการอภิบาลที่มุ่งสร้างธรรมาภิบาลก็

เป็นเรื ่องที ่ท้าทายอย่างหนึ ่งในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่การสร้างธรรมาภิบาลอาจไม่

จำเป็นต้องไปด้วยกับการมีประชาธิปไตย ? ทำให้การหาหนทางพัฒนาระบอบประชาธิปไตยเพื่อยืนยัน

ความสัมพันธ์ว่าการมีระบอบการเมืองนี้ย่อมนำไปสู่การมีธรรมาภิบาลได้ก็เป็นเรื่องที่ควรพิสูจน์และพึงกระทำ

ทั้งในทางวิชาการและการปฏิบัติจริง เพื่อยังคงรักษาระบอบการเมืองนี้ให้เป็นระบอบหลักของชาติเพื่อป้องกัน

การหาเหตุผลในการเปลี่ยนระบอบด้วยการอ้างว่าผู้นำที่มาจากการเลือกตั้ง ‘ไม่ใช่คนดี’ และ ‘ไม่มีธรรมาภิ

บาล’  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
41 Ibid., 96-97. 
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