
การมอบอํานาจและการมีสวนรวมของประชาชน 

ในขณะที่งานภาครัฐไดขยายตัวมากขึ้น และดูเหมือนวายิ่งหางไกลออกจากประชาชนมาก
ขึ้น ความทาทายในการหาวิธีที่จะทําใหการบริการในภาครัฐเปดเผยและสามารถเขาถึงไดก็ทําได
ยากมากขึ้น ในชวงสองถึงสามทศวรรษที่ผานมา หนวยงานหลายแหงไดพยายามคิดคนหาวิธีการ
ตาง ๆ ในการตอบสนองความทาทายนี้เพื่อที่จะใหประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวนในการกําหนด
นโยบายรวมกับผูบริหารภาครัฐมากขึ้น โดยเริ่มจากการใหประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
โดยการเสนอแนะในการออกกฎระเบียบตาง ๆ ไปจนถึงการจายเงินคาตอบแทนใหกับกลุม
ประชาชนที่เขามามีสวนในการดําเนินการออกกฎหมายที่มีความซับซอน 

ความพยายามในการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการกําหนดนโยบาย
ของหนวยงานไดถูกวิพากษวิจารณอยางหนักวาเปนแคเพียงสิ่งที่จะไมถูกโจมตีของฝายคานเทานั้น 

การมอบอํานาจที่แทจริงประชาชนจะตองไดรับโอกาสมากกวาการไดแสดงความคิดเห็นของพวก
เขาออกมา การมอบอํานาจใหกับประชาชนจะตองเนนการเปดชองทางใหประชาชนเขาถึงไดงาย
ขึ้น ซ่ึงหมายถึงการมีสวนรวมนั้นเปนวิธีการที่สามารถกอใหเกิดอิทธิพลอยางใดอยางหนึ่งได 
กลาวคือ การมีสวนรวมไมใชเปนเพียงแคสัญลักษณหรือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการของความ
รวมมือ 

ในบทนี้เราจะประเมินความพยายามในการนําประชาชนเขามามีสวนในการกําหนด
นโยบายในการบริหารเมื่อไมนานมานี้ จุดเริ่มตนประการหนึ่งคือการพยายามดูวาระบบการจูงใจที่
จะเปนแนวทางใหกับผูบริหารนั้นเหมาะสมกับแผนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมหรือไม อะไร
คือเหตุผลที่อาจทําใหผูบริหารคัดคานการมีสวนรวมของประชาชน? ภายใตเงื่อนไขอยางไรพวกเขา
จึงจะพอใจ? จากนั้นจะตั้งคําถามดูวาการมีสวนรวมของประชาชนโดยผานกลุมล็อบบี้จะดีกวาการ
เขาไปมีสวนรวมโดยตรงหรือไม และประการสุดทายจะไดพิจารณาโอกาสในการปรับปรุงการมีสา
วนรวมของประชาชนใหดีขึ้น มีขั้นตอนอะไรบางที่จะชวยเพิ่มบทบาทของประชาชนในการ
กําหนดนโยบายในหนวยงานราชการ?  

พฤติกรรมของหนวยงานราชการกับการมสีวนรวมของประชาชน

เมื่อนึกถึงการมีสวนรวมของประชาชน เรามักจะนึกถึงการมีสวนรวมในบริบทของการ
เลือกตั้งในทางการเมือง เรามักจะนึกถึงการที่ประชาชนตัดสินใจวาจะเลือกใครมาเปนหัวหนาฝาย
บริหารและฝายนิติบัญญัต ิแตไมคอยจะคิดถึงบทบาทที่ประชาชนควรมีหรือทําในดานอื่นในภาครัฐ 
อยางไรก็ตาม เมื่อหลายปที่ผานมาหลังจากที่ไดมีเสียงวิพากษวิจารณเกี่ยวกับหนวยงานของรัฐมาก



ขึ้น ไดทําใหนักวิชาการและผูบริหารตางพยายามคิดคนหาวิธีการที่จะทําใหงานภาครัฐสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการมากขึ้น โดยการเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายของหนวยงานมากขึ้น 

การพัฒนาแนวความคิดที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทําหนาที่กับหนวยงาน
ของรัฐยังคงเปนสิ่งที่ใหม สําหรับหนวยงานแบบราชการแลววิธีการนี้เนนการขยายการเขามามีสวน
รวมของกลุมที่หลากหลายตามแบบประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา ซ่ึงนักรัฐศาสตรแนวพหุนิยมได
กลาวอางมานานแลววา ระบอบประชาธิปไตยนั้นจะไดรับความสําเร็จอยางดีก็โดยผานการลอบบี้
สภาสูงจากกลุมผูสนับสนุนที่เปนตัวแทนกลุมผลประโยชนตาง ๆ ในประเทศ พรอมกันนี้ สาขาวชิา
การทางดานการบริหารงานภาครัฐก็เร่ิมที่จะตั้งคําถามกับสมมติฐานเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพของ
ตัวแบบที่สงจากบนสูลาง ในการตอบสนองตอการบริหาร นักวิชาการเริ่มเรียกรองใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในกรอบแนวคิดทางทฤษฎีแบบดั้งเดิม ซ่ึงตอมาไดถือวาเปนการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม  

บางทีส่ิงที่ทาทายที่สุดตอการใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมนั้นเปนผลมาจากการยอมรับ
ในความตึงเครียดระหวางการมอบอํานาจใหกับประชาชน และการใหอํานาจในการบริหาร การมี
สวนรวมของประชาชนเปนสิ่งที่เจาหนาที่จากหนวยงานหลายแหงถูกกลาวถึงในแงของการมีความ
กระตือรือรนดวย ขณะเดียวกันการตอตานจากผูบริหารในการมีสวนรวมของประชาชนก็เปนสวน
หนึ่งที่มีอยูทั่วไปในการอธิบายถึงความลมเหลวของการมีสวนรวมของประชาชน Kweit และ 
Kweit อางวา หนวยงานในการบริหารของทางราชการทั้งหมดไดสรางบรรทัดฐานการปฏิบัติของ
ราชการขึ้นมา ซ่ึงจะขัดแยงกับบรรทัดฐานของการมีสวนรวม โดยไดยกตัวอยางบรรทัดฐาน
เกี่ยวกับการมุงความมีประสิทธิภาพที่ทําใหผูบริหารตองแสวงหาวิธีการที่ดําเนินการใหงานที่ทํา
ประสบความสําเร็จ โดยความรวดเร็วที่สุดและถูกที่สุด ขณะที่การใหประชาชนเขามามีสวนรวม
เปนการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทางการบริหาร ซ่ึงจะทําให
กระบวนการตองใชเวลามากขึ้น และไมสอดคลองกับการมุงสูความมีประสิทธิภาพ 

จากความไมสอดคลองกันของบรรทัดฐานราชการกับการมีสวนรวมของประชาชน ทําให
ผูบริหารตองหาวิธีตาง ๆ ในการดําเนินการกับการมีสวนรวมของประชาชน หรือแสดงใหเห็นวา
เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพต่ําและมีคาใชจายสูงในระยะยาว หรือกาหาวิธีที่ทําใหดูเหมือนวาประชาชน
ที่เขามามีสวนรวมนั้นมีอิทธิพลตอการทํางานของหนวยงานของรัฐ ในขณะที่พฤติกรรมของ
หนวยงานราชการไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางจริงจัง วีการดังกลาวนี้รวมถึงการเปดกวางให
ประชาชนเขาพบ หรือการทําประชาพิจารณ ตลอดจนการมีคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาค
ประชาชน ดังนั้นจึงดูเหมือนวามีส่ิงขัดขวางที่สําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน 



อยางไรก็ตามมีส่ิงแสดงใหเห็นวาเมื่อใดที่ผูบริหารยอมรับการมีสวนรวมของประชาชน 

การมีสวนรวมนั้นแสดงใหเห็นถึงการเปนทั้งตัวแทนของประชาชนและการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน กลาวอีกอยางหนึ่งก็คือการมอบอํานาจใหกับประชาชนนั้น อยางนอย ๆ จะ
มีสวนที่ขึ้นอยูกับความตองการของผูบริหารที่จะใหอํานาจพวกเขา ส่ิงที่ทาทายก็คือการคนหาวา
ภายใตเงื่อนไขอะไรที่ผูบริหารจะยอมรับสิ่งนี้ได 

แนวคิดที่ถือวาการใหประชาชนเขามามีสวนรวมจะทําใหมีประสิทธิภาพขึ้นนั้น ยังคงเปน
เพียงประเด็นที่........ (อานไมออก) การศึกษาเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพของการมีสวนรวมของ
ประชาชนเปนความพยายามในการดูโครงสรางของแผนการที่.........เปนหลัก อยางเชนแผนการมี
สวนรวมของประชาชนที่ถือวามีประสิทธิภาพมากเมื่อมีการเปดโอกาสใหมีการคัดเลือกผูที่จะเขามา
มีสวนรวม โดยผานกระบวนการซึ่งเปนที่ยอมรับวาเปนตัวแทนของประชาชนสวนใหญในดานตาง 
ๆ นอกจากนี้การมีสวนรวมควรจะอยูในขั้นตอนแรก ๆ ของการตัดสินใจไมใชภายหลังการที่ไดมี
การตัดสินใจแลว หรือในกรณีของการทําประชาพิจารณก็ควรเปนการมีสวนรวมตั้งแตในระยะแรก
ของการจัดทํา เพื่อใหสามารถมีสวนรวมในการใสขอมูลตาง ๆ เขาไปได 

กลุมประชาชนและรัฐบาล

เนื่องจากผูบริหารมักจะไมคอยเต็มใจที่จะจัดใหมีแผนการมีสวนรวมของประชาชนที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นประชาชนที่ตองการมีอิทธิพลตอหนวยงานของรัฐจึงมักจะใชวิธีการแบบเดิม
โดยใชการลอบบี้กับฝายบริหาร ดวยเหตุนี้ในการเพิ่มอํานาจใหกับพวกเขา ประชาชนจะตองเขาหา
ผูบริหาร และขอรองใหเขารับฟงเรื่องราวตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายของพวกเขาโดยการ ลอบบี้ 
ประชาชนจะตองมีการจัดการที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอ ปญหาในการจัดกลุมลอบบี้เพื่อใหสามารถ
แขงขันเปนกลุมทางธุรกิจ ไดนําไปสูการเรียกรองใหมีแผนการมีสวนรวมของประชาชน 

แมวาจะมีความยุงยากที่กลุมประชาชนตองเผชิญเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและกลุมอ่ืน ๆ 
แต 25 ปที่ผานมาก็ไดมีกลุมประเภทนี้เกิดขึ้นมากมาย จริง ๆ แลวการเติบโตของกลุมประชาชน
ผูสนับสนุนมีสวนชวยในการกระตุนใหเกิดการลอบบี้ทางธุรกิจมากขึ้น ซ่ึงในระดับชาติจะมี
สํานักงานตาง ๆ จัดตั้งสํานักงานใหญเปนหนวยงานในการลอบบี้ในกรุงวอชิงตันดีซี การ
เคล่ือนไหวไปสูการใชวิธีการลอบบี้มากขึ้นนี้จะมีสวนทําใหกลุมประชาชนมีอิทธิพลตอรัฐบาล 

หรือมีสวนทําใหกลุมธุรกิจหรือกลุมอื่น ๆ ใชความพยายามในการทุมเททรัพยากรไปสนับสนุน
การเมืองหรือไม? ยังไมมีวิธีที่จะ…….การเพิ่มขึ้นของอิทธิพล และกลุมตาง ๆ เหลานี้ได แตก็เปน
ที่แนชัดวานโยบายหลายอยางที่การลอบบี้ของประชาชนมีผลตอการตัดสินใจของรัฐบาลอยางมาก 



การเพิ่มขึ้นของกลุมประชาชนไดเพิ่มคําถามที่สําคัญ 2 ประการ ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับ
ความสนใจในที่นี้คือ ประการแรก การเคลื่อนไหวนี้ไดนําพวกเราไปสูสภาพของการเปน
ประชาธิปไตยแบบหลากหลายที่แทจริงหรือไม? ประการที่สอง วิธีนี้เปนการมอบอํานาจใหกับ
ประชาชนในการกําหนดนโยบายของภาคราชการที่มีประสิทธิภาพหรือไม? ดังที่ไดกลาวไวแลวใน
ตอนตนวา ประชาธิปไตยแบบพหุนิยมไดรับการยอมรับมาเปนเวลานานแลววาเปนรูปแบบของ
รัฐบาลที่เราตองการ แลวเราจะเลิกการสนับสนุนความหลากหลายของประชาธิปไตยโดยผานการมี
สวนรวมของประชาชนในตอนนี้ไดไหม? เพราะไดมีการขยายกลุมของประชาชนที่สามารถ
ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคเหมือนกันไดแลว คําตอบก็คือ มันอาจจะเปนความผิดพลาดหรือเชื่อ
วากลุมประชาชนสามารถทําเชนนั้นได แมวาอาจจะสามารถมีสวนรวมในกระบวนการกําหนด
นโยบายอยางกวาง ๆ ก็ตาม แตพวกเขาก็ไมสามารถที่จะลอบบี้ในสวนอ่ืนของสังคมได พวกเขายัง
เปนเพียงสวนนอยของกลุมผลประโยชนในชุมชน การสนับสนุนทางการเงินก็มีจํากัดเมื่อเทียบกับ
กลุมธุรกิจ กลุมประชาชนจึงถือวามีขอจํากัดอยูไมนอยเลย 

กลุมประชาชนในระดับชาติมีสวนในการทําใหแตละคนมีอํานาจมากขึ้น แตจะเปน
ลักษณะของการเปนตัวแทนมากกวาการเขาไปมีสวนรวม ประชาชนจะมีความมั่นใจมากขึ้นวาเขา
สามารถมีอิทธิพลตอรัฐบาลโดยการอาศัยบทบาทของกลุมในการกําหนดนโยบาย เมื่อกลุมของเขา
มีอิทธิพลสมาชิกของเขาก็จะเกิดความเชื่อถือ เพราะฉะนั้นการเปนสมาชิกของกลุมเพียงอยางเดียว
ยังไมเพียงพอที่จะไดรับมอบอํานาจ 

การมุงสูแผนการมีสวนรวมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อใหการมอบอํานาจประสบความสําเร็จโดยไมมีการทําใหเกิดความเบี่ยงเบนทางการ
เมืองขึ้นมาใหม จําเปนจะตองเขาใจถึงผลประโยชนสวนรวม แตอะไรคือผลประโยชนของ
สวนรวม และจะตัดสินอยางไรวาส่ิงไหนคือประโยชนสวนรวมในแตละสถานการณ?  

คุณลักษณะอะไรบางที่ทําใหแผนการมีสวนรวมของประชาชนมีความเขมแข็ง? จริง ๆ 

แลวปจจัย 4 ประการถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอความพยายามในการเขามามีสวนรวมคือ 

1. การมากกวาการมีประสิทธิภาพ ความพยายามในการเขาไปมีสวนรวมอยางจริงจังจะตองหา
โอกาสในการมุงสูเปาหมายที่จะใหประชากรกลุมใหญเขาไปมีสวนรวมอยางแทจริง ถามีจํานวน
นอยก็อาจตองลงเปนประกาศในหนังสือพิมพทองถ่ินเพื่อขอทําประชาพิจารณ แตถามีจํานวนมาก
ใหจัดประชุมในชวงเย็นหรือวันหยุด ประกาศทางวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ แจกจายแผนพับ
คําอธิบายไปตามที่อยูอาศัย 



2. การเขาถึงอยางเทาเทียมกัน ความพยายามในการเขาไปมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน โดยเปด
โอกาสใหกับประชาชนทุกคน อยางนอยจะตองใหมีคณะกรรมการ อยางมากอาจจะใหมีการ
เลือกตั้งและการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนสวนใหญ และขอประชามติ ถา
ครอบคลุมพื้นที่กวางอาจกําหนดโครงสรางแบบการมีตัวแทน 

3. คํานึงถึงผลกระทบจากนโยบายเปนสําคัญ ความพยายามในการเขาไปมีสวนรวมจะตอง
กอใหเกิดความมีประสิทธิภาพในดานการมีผลตอการกําหนดนโยบายในขั้นตอนสุดทายเปนหลัก 

อยางนอยผูมีหนาที่กําหนดนโยบายจะตองนําเสนอขอเสนอนั้นตอประชาชน หรือถาทําไดมากกวา
นี้ก็อาจใหประชาชนไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมตั้งแตระยะแรก จนถึงไดผลออกมาเปนนโยบาย
ในที่สุด 

4. เปนนโยบายที่สามารถเปนกฎหมายได การมีสวนรวมจะตองเนนนโยบายหรือการตัดสินใจเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะที่เปนการตอบสนองความพยายามของการเขาไปมีสวนรวมนั้น อยางนอย
จะตองเปนการเขาไปมีสวนรวมเพื่อมุงเปาหมายบางอยาง หรือถามากกวานี้ก็ควรจะเปนการ
พยายามที่จะใหมีการกระจายเงินทุนเขาไปในชุมชนเพื่อการดําเนินการโครงการตาง ๆ หรือความ
พยายามในระดับชาติในรูปของหนวยงานคุมครองสิ่งแวดลอมที่ออกขอบังคับในการควบคุมการกอ
สารพิษและการรักษาความสะอาด 

นอกจากปจจัยหลักทั้ง 4 ประการนี้แลว จําเปนจะตองมีการกําหนดแนวทางในการเขาไปมี
สวนรวมใหกับประชากรที่เปนกลุมเปาหมายเฉพาะ วิธีการเขาไปมีสวนรวมอาจมีตั้งแตการ
ว า ง แ ผ น แ ล ะ ก า ร กํ า ห น ด เ ป า ห ม า ย แ ล ะ ใ ห ก า ร ส นั บ ส นุ น ด า น เ งิ น ทุ น 

รูปแบบอยางอื่นที่ประสบความสําเร็จในระดับชุมชนจะเริ่มจากการออกไปทําวิจัย รวมถึงการมี
โครงการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนแหงชาต ิซ่ึงผูเขียนบทความนี้ไดมีสวนรวมดวย โดยมี
ขอสรุปเบื้องตนดังนี้ 

1. จะตองมีความคิดริเร่ิมใหม ๆ ในการเขาไปมีสวนรวมในเรื่องที่สําคัญ ไมใชคอย ๆ ดําเนินการ
อยางชา ๆ ซ่ึงปจจัยที่เปนโครงสรางหลักที่สําคัญซ่ึงไดจัดทําขึ้นในระยะแรก ๆ ของโครงการเมื่อ 
10 - 15 ปที่ผานมายังคงใชไดอยูในปจจุบัน 

2. การเขาไปมีสวนรวมในพื้นที่เมืองที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดเริ่มจากระดับเพื่อนบาน อาจจะ
มีแผนการมีสวนรวมของรัฐหลายแหงที่ไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับพื้นที่หรือคณะกรรมการ 

3. ในแผนการที่ประสบความสําเร็จ ความเปนเพื่อนบานจะเปนพลังที่ไมเปนทางการ ซ่ึงมีน้ําหนัก
มากกวาแบบเปนทางการ สวนใหญแลวรูปแบบที่เปนทางการจะเปนการใหคําแนะนํา ไมใชการ



ตัดสินใจ นอกจากนี้ในทางปฏิบัติยังเปดโอกาสใหคัดคานในเรื่องตาง ๆ เพื่อใหโครงสรางแบบนี้มี
ความรอบคอบ 

4. การใหเงินทุนชวยเหลือในการพัฒนาองคกรของกลุมเพื่อนบาน และการติดตอส่ือสารระหวาง
องคกรกับผูที่อยูอาศัยในพื้นที่ เปนสวนประกอบสําคัญในการทําใหระบบมีความมั่นคงอยูได 

5. การกําหนดเวลาและการไหลเวียนของขอมูลจากเมืองไปสูกลุมเพื่อนบานเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
ตอความสําเร็จของระบบ การมีระบบแจงเตือนลวงหนามีสวนสําคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาการจราจรและสิ่งแวดลอม 

6. การวางแผนที่ครอบคลุมรอบดานขององคกรกลุมเพื่อนบาน จะมีบทบาทสําคัญ โดยเฉพาะเมื่อ
นําไปเชื่อมโยงกับการบริหารงาน หรือการแกไขกฎระเบียบตาง ๆ  

7. การมีตัวแทนก็เปนสิ่งที่มีความสําคัญในทุกเมือง จะมีคําถามที่ถามวาการเลือกตัวแทนของ
องคกรกลุมเพื่อนบานเปนอยางไร การกําหนดขอบเขตซึ่งเปนที่ยอมรับอยางชัดเจนขององคกรจะ
ทําใหสามารถพูดออกมาเปนเสีย  

 



การมอบอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในขณะที่งานภาครัฐได้ขยายตัวมากขึ้น และดูเหมือนว่ายิ่งห่างไกลออกจากประชาชนมากขึ้น ความท้าทายในการหาวิธีที่จะทำให้การบริการในภาครัฐเปิดเผยและสามารถเข้าถึงได้ก็ทำได้ยากมากขึ้น ในช่วงสองถึงสามทศวรรษที่ผ่านมา หน่วยงานหลายแห่งได้พยายามคิดค้นหาวิธีการต่าง ๆ ในการตอบสนองความท้าทายนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนในการกำหนดนโยบายร่วมกับผู้บริหารภาครัฐมากขึ้น โดยเริ่มจากการให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยการเสนอแนะในการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ไปจนถึงการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้กับกลุ่มประชาชนที่เข้ามามีส่วนในการดำเนินการออกกฎหมายที่มีความซับซ้อน

ความพยายามในการรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการกำหนดนโยบายของหน่วยงานได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นแค่เพียงสิ่งที่จะไม่ถูกโจมตีของฝ่ายค้านเท่านั้น การมอบอำนาจที่แท้จริงประชาชนจะต้องได้รับโอกาสมากกว่าการได้แสดงความคิดเห็นของพวกเขาออกมา การมอบอำนาจให้กับประชาชนจะต้องเน้นการเปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งหมายถึงการมีส่วนร่วมนั้นเป็นวิธีการที่สามารถก่อให้เกิดอิทธิพลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ กล่าวคือ การมีส่วนร่วมไม่ใช่เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของความร่วมมือ

ในบทนี้เราจะประเมินความพยายามในการนำประชาชนเข้ามามีส่วนในการกำหนดนโยบายในการบริหารเมื่อไม่นานมานี้ จุดเริ่มต้นประการหนึ่งคือการพยายามดูว่าระบบการจูงใจที่จะเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารนั้นเหมาะสมกับแผนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ อะไรคือเหตุผลที่อาจทำให้ผู้บริหารคัดค้านการมีส่วนร่วมของประชาชน? ภายใต้เงื่อนไขอย่างไรพวกเขาจึงจะพอใจ? จากนั้นจะตั้งคำถามดูว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผ่านกลุ่มล็อบบี้จะดีกว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงหรือไม่ และประการสุดท้ายจะได้พิจารณาโอกาสในการปรับปรุงการมีส่าวนร่วมของประชาชนให้ดีขึ้น มีขั้นตอนอะไรบ้างที่จะช่วยเพิ่มบทบาทของประชาชนในการกำหนดนโยบายในหน่วยงานราชการ? 


พฤติกรรมของหน่วยงานราชการกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อนึกถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน เรามักจะนึกถึงการมีส่วนร่วมในบริบทของการเลือกตั้งในทางการเมือง เรามักจะนึกถึงการที่ประชาชนตัดสินใจว่าจะเลือกใครมาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ แต่ไม่ค่อยจะคิดถึงบทบาทที่ประชาชนควรมีหรือทำในด้านอื่นในภาครัฐ อย่างไรก็ตาม เมื่อหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐมากขึ้น ได้ทำให้นักวิชาการและผู้บริหารต่างพยายามคิดค้นหาวิธีการที่จะทำให้งานภาครัฐสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น โดยการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายของหน่วยงานมากขึ้น

การพัฒนาแนวความคิดที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้าที่กับหน่วยงานของรัฐยังคงเป็นสิ่งที่ใหม่ สำหรับหน่วยงานแบบราชการแล้ววิธีการนี้เน้นการขยายการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มที่หลากหลายตามแบบประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งนักรัฐศาสตร์แนวพหุนิยมได้กล่าวอ้างมานานแล้วว่า ระบอบประชาธิปไตยนั้นจะได้รับความสำเร็จอย่างดีก็โดยผ่านการล๊อบบี้สภาสูงจากกลุ่มผู้สนับสนุนที่เป็นตัวแทนกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ในประเทศ พร้อมกันนี้ สาขาวิชาการทางด้านการบริหารงานภาครัฐก็เริ่มที่จะตั้งคำถามกับสมมติฐานเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพของตัวแบบที่ส่งจากบนสู่ล่าง ในการตอบสนองต่อการบริหาร นักวิชาการเริ่มเรียกร้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกรอบแนวคิดทางทฤษฎีแบบดั้งเดิม ซึ่งต่อมาได้ถือว่าเป็นการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 


บางทีสิ่งที่ท้าทายที่สุดต่อการให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมนั้นเป็นผลมาจากการยอมรับในความตึงเครียดระหว่างการมอบอำนาจให้กับประชาชน และการให้อำนาจในการบริหาร การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานหลายแห่งถูกกล่าวถึงในแง่ของการมีความกระตือรือร้นด้วย ขณะเดียวกันการต่อต้านจากผู้บริหารในการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีอยู่ทั่วไปในการอธิบายถึงความล้มเหลวของการมีส่วนร่วมของประชาชน Kweit และ Kweit อ้างว่า หน่วยงานในการบริหารของทางราชการทั้งหมดได้สร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติของราชการขึ้นมา ซึ่งจะขัดแย้งกับบรรทัดฐานของการมีส่วนร่วม โดยได้ยกตัวอย่างบรรทัดฐานเกี่ยวกับการมุ่งความมีประสิทธิภาพที่ทำให้ผู้บริหารต้องแสวงหาวิธีการที่ดำเนินการให้งานที่ทำประสบความสำเร็จ โดยความรวดเร็วที่สุดและถูกที่สุด ขณะที่การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจทางการบริหาร ซึ่งจะทำให้กระบวนการต้องใช้เวลามากขึ้น และไม่สอดคล้องกับการมุ่งสู่ความมีประสิทธิภาพ

จากความไม่สอดคล้องกันของบรรทัดฐานราชการกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้ผู้บริหารต้องหาวิธีต่าง ๆ ในการดำเนินการกับการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือแสดงให้เห็นว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพต่ำและมีค่าใช้จ่ายสูงในระยะยาว หรือกาหาวิธีที่ทำให้ดูเหมือนว่าประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมนั้นมีอิทธิพลต่อการทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในขณะที่พฤติกรรมของหน่วยงานราชการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง วีการดังกล่าวนี้รวมถึงการเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าพบ หรือการทำประชาพิจารณ์ ตลอดจนการมีคณะกรรมการที่ปรึกษาจากภาคประชาชน ดังนั้นจึงดูเหมือนว่ามีสิ่งขัดขวางที่สำคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

อย่างไรก็ตามมีสิ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อใดที่ผู้บริหารยอมรับการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมนั้นแสดงให้เห็นถึงการเป็นทั้งตัวแทนของประชาชนและการตอบสนองความต้องการของประชาชน กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือการมอบอำนาจให้กับประชาชนนั้น อย่างน้อย ๆ จะมีส่วนที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริหารที่จะให้อำนาจพวกเขา สิ่งที่ท้าทายก็คือการค้นหาว่าภายใต้เงื่อนไขอะไรที่ผู้บริหารจะยอมรับสิ่งนี้ได้

แนวคิดที่ถือว่าการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทำให้มีประสิทธิภาพขึ้นนั้น ยังคงเป็นเพียงประเด็นที่........ (อ่านไม่ออก) การศึกษาเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นความพยายามในการดูโครงสร้างของแผนการที่.........เป็นหลัก อย่างเช่นแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ถือว่ามีประสิทธิภาพมากเมื่อมีการเปิดโอกาสให้มีการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม โดยผ่านกระบวนการซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นตัวแทนของประชาชนส่วนใหญ่ในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้การมีส่วนร่วมควรจะอยู่ในขั้นตอนแรก ๆ ของการตัดสินใจไม่ใช่ภายหลังการที่ได้มีการตัดสินใจแล้ว หรือในกรณีของการทำประชาพิจารณ์ก็ควรเป็นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ในระยะแรกของการจัดทำ เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการใส่ข้อมูลต่าง ๆ เข้าไปได้

กลุ่มประชาชนและรัฐบาล

เนื่องจากผู้บริหารมักจะไม่ค่อยเต็มใจที่จะจัดให้มีแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นประชาชนที่ต้องการมีอิทธิพลต่อหน่วยงานของรัฐจึงมักจะใช้วิธีการแบบเดิมโดยใช้การล๊อบบี้กับฝ่ายบริหาร ด้วยเหตุนี้ในการเพิ่มอำนาจให้กับพวกเขา ประชาชนจะต้องเข้าหาผู้บริหาร และขอร้องให้เขารับฟังเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของพวกเขาโดยการ ล๊อบบี้ ประชาชนจะต้องมีการจัดการที่ดี และมีเงินทุนเพียงพอ ปัญหาในการจัดกลุ่มล๊อบบี้เพื่อให้สามารถแข่งขันเป็นกลุ่มทางธุรกิจ ได้นำไปสู่การเรียกร้องให้มีแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แม้ว่าจะมีความยุ่งยากที่กลุ่มประชาชนต้องเผชิญเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและกลุ่มอื่น ๆ แต่ 25 ปีที่ผ่านมาก็ได้มีกลุ่มประเภทนี้เกิดขึ้นมากมาย จริง ๆ แล้วการเติบโตของกลุ่มประชาชนผู้สนับสนุนมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เกิดการล๊อบบี้ทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งในระดับชาติจะมีสำนักงานต่าง ๆ จัดตั้งสำนักงานใหญ่เป็นหน่วยงานในการล๊อบบี้ในกรุงวอชิงตันดีซี การเคลื่อนไหวไปสู่การใช้วิธีการล๊อบบี้มากขึ้นนี้จะมีส่วนทำให้กลุ่มประชาชนมีอิทธิพลต่อรัฐบาล หรือมีส่วนทำให้กลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มอื่น ๆ ใช้ความพยายามในการทุ่มเททรัพยากรไปสนับสนุนการเมืองหรือไม่? ยังไม่มีวิธีที่จะ…….การเพิ่มขึ้นของอิทธิพล และกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ได้ แต่ก็เป็นที่แน่ชัดว่านโยบายหลายอย่างที่การล๊อบบี้ของประชาชนมีผลต่อการตัดสินใจของรัฐบาลอย่างมาก

การเพิ่มขึ้นของกลุ่มประชาชนได้เพิ่มคำถามที่สำคัญ 2 ประการ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสนใจในที่นี้คือ ประการแรก การเคลื่อนไหวนี้ได้นำพวกเราไปสู่สภาพของการเป็นประชาธิปไตยแบบหลากหลายที่แท้จริงหรือไม่? ประการที่สอง วิธีนี้เป็นการมอบอำนาจให้กับประชาชนในการกำหนดนโยบายของภาคราชการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่? ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นว่า ประชาธิปไตยแบบพหุนิยมได้รับการยอมรับมาเป็นเวลานานแล้วว่าเป็นรูปแบบของรัฐบาลที่เราต้องการ แล้วเราจะเลิกการสนับสนุนความหลากหลายของประชาธิปไตยโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในตอนนี้ได้ไหม? เพราะได้มีการขยายกลุ่มของประชาชนที่สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์เหมือนกันได้แล้ว คำตอบก็คือ มันอาจจะเป็นความผิดพลาดหรือเชื่อว่ากลุ่มประชาชนสามารถทำเช่นนั้นได้ แม้ว่าอาจจะสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายอย่างกว้าง ๆ ก็ตาม แต่พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะล๊อบบี้ในส่วนอื่นของสังคมได้ พวกเขายังเป็นเพียงส่วนน้อยของกลุ่มผลประโยชน์ในชุมชน การสนับสนุนทางการเงินก็มีจำกัดเมื่อเทียบกับกลุ่มธุรกิจ กลุ่มประชาชนจึงถือว่ามีข้อจำกัดอยู่ไม่น้อยเลย

กลุ่มประชาชนในระดับชาติมีส่วนในการทำให้แต่ละคนมีอำนาจมากขึ้น แต่จะเป็นลักษณะของการเป็นตัวแทนมากกว่าการเข้าไปมีส่วนร่วม ประชาชนจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเขาสามารถมีอิทธิพลต่อรัฐบาลโดยการอาศัยบทบาทของกลุ่มในการกำหนดนโยบาย เมื่อกลุ่มของเขามีอิทธิพลสมาชิกของเขาก็จะเกิดความเชื่อถือ เพราะฉะนั้นการเป็นสมาชิกของกลุ่มเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอที่จะได้รับมอบอำนาจ

การมุ่งสู่แผนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การมอบอำนาจประสบความสำเร็จโดยไม่มีการทำให้เกิดความเบี่ยงเบนทางการเมืองขึ้นมาใหม่ จำเป็นจะต้องเข้าใจถึงผลประโยชน์ส่วนรวม แต่อะไรคือผลประโยชน์ของส่วนรวม และจะตัดสินอย่างไรว่าสิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวมในแต่ละสถานการณ์? 


คุณลักษณะอะไรบ้างที่ทำให้แผนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความเข้มแข็ง? จริง ๆ แล้วปัจจัย 4 ประการถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความพยายามในการเข้ามามีส่วนร่วมคือ

1. การมากกว่าการมีประสิทธิภาพ ความพยายามในการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังจะต้องหาโอกาสในการมุ่งสู่เป้าหมายที่จะให้ประชากรกลุ่มใหญ่เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ถ้ามีจำนวนน้อยก็อาจต้องลงเป็นประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพื่อขอทำประชาพิจารณ์ แต่ถ้ามีจำนวนมากให้จัดประชุมในช่วงเย็นหรือวันหยุด ประกาศทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แจกจ่ายแผ่นพับคำอธิบายไปตามที่อยู่อาศัย

2. การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกัน ความพยายามในการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้กับประชาชนทุกคน อย่างน้อยจะต้องให้มีคณะกรรมการ อย่างมากอาจจะให้มีการเลือกตั้งและการประชุมเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนส่วนใหญ่ และขอประชามติ ถ้าครอบคลุมพื้นที่กว้างอาจกำหนดโครงสร้างแบบการมีตัวแทน

3. คำนึงถึงผลกระทบจากนโยบายเป็นสำคัญ ความพยายามในการเข้าไปมีส่วนร่วมจะต้องก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในด้านการมีผลต่อการกำหนดนโยบายในขั้นตอนสุดท้ายเป็นหลัก อย่างน้อยผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบายจะต้องนำเสนอข้อเสนอนั้นต่อประชาชน หรือถ้าทำได้มากกว่านี้ก็อาจให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ระยะแรก จนถึงได้ผลออกมาเป็นนโยบายในที่สุด

4. เป็นนโยบายที่สามารถเป็นกฎหมายได้ การมีส่วนร่วมจะต้องเน้นนโยบายหรือการตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะที่เป็นการตอบสนองความพยายามของการเข้าไปมีส่วนร่วมนั้น อย่างน้อยจะต้องเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อมุ่งเป้าหมายบางอย่าง หรือถ้ามากกว่านี้ก็ควรจะเป็นการพยายามที่จะให้มีการกระจายเงินทุนเข้าไปในชุมชนเพื่อการดำเนินการโครงการต่าง ๆ หรือความพยายามในระดับชาติในรูปของหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ออกข้อบังคับในการควบคุมการก่อสารพิษและการรักษาความสะอาด

นอกจากปัจจัยหลักทั้ง 4 ประการนี้แล้ว จำเป็นจะต้องมีการกำหนดแนวทางในการเข้าไปมีส่วนร่วมให้กับประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ วิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมอาจมีตั้งแต่การวางแผนและการกำหนดเป้าหมายและให้การสนับสนุนด้านเงินทุน
รูปแบบอย่างอื่นที่ประสบความสำเร็จในระดับชุมชนจะเริ่มจากการออกไปทำวิจัย รวมถึงการมีโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนแห่งชาติ ซึ่งผู้เขียนบทความนี้ได้มีส่วนร่วมด้วย โดยมีข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้

1. จะต้องมีความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องที่สำคัญ ไม่ใช่ค่อย ๆ ดำเนินการอย่างช้า ๆ ซึ่งปัจจัยที่เป็นโครงสร้างหลักที่สำคัญซึ่งได้จัดทำขึ้นในระยะแรก ๆ ของโครงการเมื่อ 10 - 15 ปีที่ผ่านมายังคงใช้ได้อยู่ในปัจจุบัน

2. การเข้าไปมีส่วนร่วมในพื้นที่เมืองที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเริ่มจากระดับเพื่อนบ้าน อาจจะมีแผนการมีส่วนร่วมของรัฐหลายแห่งที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่หรือคณะกรรมการ

3. ในแผนการที่ประสบความสำเร็จ ความเป็นเพื่อนบ้านจะเป็นพลังที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าแบบเป็นทางการ ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบที่เป็นทางการจะเป็นการให้คำแนะนำ ไม่ใช่การตัดสินใจ นอกจากนี้ในทางปฏิบัติยังเปิดโอกาสให้คัดค้านในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้โครงสร้างแบบนี้มีความรอบคอบ

4. การให้เงินทุนช่วยเหลือในการพัฒนาองค์กรของกลุ่มเพื่อนบ้าน และการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรกับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำให้ระบบมีความมั่นคงอยู่ได้

5. การกำหนดเวลาและการไหลเวียนของข้อมูลจากเมืองไปสู่กลุ่มเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของระบบ การมีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้ามีส่วนสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาการจราจรและสิ่งแวดล้อม

6. การวางแผนที่ครอบคลุมรอบด้านขององค์กรกลุ่มเพื่อนบ้าน จะมีบทบาทสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อนำไปเชื่อมโยงกับการบริหารงาน หรือการแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ 

7. การมีตัวแทนก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญในทุกเมือง จะมีคำถามที่ถามว่าการเลือกตัวแทนขององค์กรกลุ่มเพื่อนบ้านเป็นอย่างไร การกำหนดขอบเขตซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างชัดเจนขององค์กรจะทำให้สามารถพูดออกมาเป็นเสีย 


