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Abstract
The purpose of this paper is to propose a concept of governance in the European context and a
local administrative reform under the governance paradigm upheld by various countries in
Europe. This paper draws on relevant documents and explains the contents in a descriptive
manner. The results show that the governance perspective and lessons learned from Europe
have been divided into four groups: English, Dutch, German, and Scandinavian. It was been found
that the governance trend within the European countries has affected the process of their local
administrative reform. In sum, the overall key factors of such local administrative reform are: 1.
the factors of the local democracy reform; 2. the internal factors of the local administrative
organizations; 3. the external factors of the local administrative organizations; and 4. the factors
of particular contexts or conditions that encourage the local administrative reform in Europe to
be successful.
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการชิ้นนีม
้ ีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวคิดการบริหารปกครองที่เกิดขึ้นในบริบทของประเทศ
ในยุโรป และกระบวนการปฏิรูปการบริหารท้องถิ่นภายใต้กระบวนทัศน์การบริหารปกครองตามที่เกิดขึ้นใน
ประเทศต่าง ๆ ของยุโรป ผู้วิจัยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารที่สอดคล้องกันเพื่อ
เรียบเรียงข้อมูลในเชิงพรรณนา ผลที่ได้พบว่า มุมมองการบริหารปกครองที่เกิดขึ้นในบริบทของประเทศใน
ยุโรป แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มประเทศ ดังนี้ กลุ่มอังกฤษ กลุ่มดัชท์ กลุ่มเยอรมนี และกลุ่มสแกนดิเนเวีย และ
ภายใต้ทิศ ทางการบริหารปกครองที่เกิ ด ขึ้ นในแต่ ล ะประเทศ ได้ส่งผลต่อกระบวนการปฏิ รู ป การบริ ห าร
ปกครองท้องถิ่ นในกลุ่ ม ประเทศยุโ รปที่เกิ ดขึ้ น ปัจจัยสาคั ญ ของกระบวนการปฏิ รู ป ในภาพรวมของการ
บริห ารท้ อ งถิ่ น ในยุ โ รป ได้ แ ก่ ปัจ จั ย การปฏิ รู ป ประชาธิ ป ไตยท้ อ งถิ่ น ปัจ จั ยการบริ ห ารภายในองค์ ก ร
ปกครองท้ อ งถิ่ น ปัจ จั ย ภายนอกในการบริห ารขององค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น และ ปัจ จั ย ทางด้ า นบริ บ ท/
เงื่อนไขที่ทาให้กระบวนการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นในยุโรปประสบความสาเร็จ

คาสาคัญ
การบริหารปกครอง; การปฏิรูปการบริหารท้องถิ่น; การบริหารท้องถิ่นในยุโรป

บทนา
ความน่ าสนใจของการศึ กษาการปกครองท้ องถิ่ นของประเทศในยุ โรป คื อ การจั ดท าบริ การ
สาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากผลการสารวจ เมื่อปี ค.ศ. 2018 โดยคณะกรรมการแห่ง
สหภาพยุ โ รป พบว่ า มี ก ารปกครองท้ อ งถิ่ น ในระดั บ เทศบาลหรื อ เรี ย กชื่ ออย่ า งอื่ น เช่ น คอมมู น
(Commune) หรือเมือง (Stadt/Town) ในชาติสมาชิกของสหภาพยุโรป 27 ประเทศ (ขณะนั้น รวมสหราช
อาณาจักรด้วย) มีจานวนมากถึง 91,200 แห่ง และหน่วยปกครองท้องถิ่นในระดับที่เล็กกว่าเทศบาล (Submunicipality) เช่ น หมู่ บ้ าน (Village/Valley) อี กประมาณ 1,100 แห่ ง องค์ กรปกครองท้ องถิ่ นเหล่ านี้
ครอบคลุมปริมาณการจ้างงานของภาครัฐ ถึงร้อยละ 50 และภารกิจที่ดาเนินการมีนัยสาคัญต่อการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐในแต่ละปีงบประมาณเฉลี่ยประมาณร้อยละ 34 ของแต่ละประเทศ และสามารถการ
สร้างผลผลิ ตจากการจั ดบริการสาธารณะในรู ปต่าง ๆ ในประเทศต่ าง ๆ ของยุ โรปร่วมกันถึงร้อยละ 16
ด้วย (Wayenberg & Kuhlmann, 2018)
นอกจากนี้ ส าหรั บมุ มมองทางด้ านการเมื องและความเป็ นประชาธิ ปไตยในยุ โรปแล้ ว การ
ปกครองท้ องถิ่ นมีความสาคัญต่ อการเติ มเต็ มศักยภาพทางด้ านการเมืองภายในของรัฐให้มีเสถี ยรภาพ
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และสร้างความชอบธรรมต่อการใช้อานาจการบริหารของรัฐบาลระดับชาติในแต่ละประเทศได้ รวมทั้งยัง
ส่งผลต่อกลไกการสร้างความร่วมมือในระดั บเหนือรัฐ หรือในระดับสหภาพยุโรป (European Union) ได้
อี กด้ วย เพราะการปกครองท้ องถิ่ น คื อพื้ นที่ เสนอโอกาสส าหรั บพลเมื องต่ อผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรงใน
กระบวนการตั ดสินใจทางการเมือง และทาให้เกิ ดความเชื่อมั่นอย่างใกล้ชิดต่ อการแก้ไขปัญหาทางการ
เมื องและนโยบายสาธารณะต่ อประชาชน ทั้ งนี้ หน่ วยงานที่ ช่ ื อว่ า Eurobarometer ได้ เคยน าเสนอผล
สารวจเพื่อชี้ให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของพลเมืองยุโรปที่มีต่อองค์กรปกครองท้องถิ่น พบว่า อยู่ในระดับที่
สูงกว่าหน่วยงานของรัฐบาลหรือรัฐสภาระดับชาติ ในฐานะที่มีประสิทธิภาพในการทาหน้าที่และได้รับการ
ยอมรับตามการใช้อานาจทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
ของรัฐต่ าง ๆ ในประเทศยุ โรป ซึ่งสามารถสรุ ปได้ ว่า บทบาทของการปกครองท้ องถิ่ นมีความสาคัญต่อ
ประชาชนในยุโรปอย่างมาก (Kuhlmann & Bouckaert, 2016 : Preface)
ความสาคั ญของการปกครองท้ องถิ่ นในยุโรปดังกล่ าว จึ งเป็นที่ มาของความสนใจเกี่ยวกับการ
ปรับตัวและสร้างความทันสมัยขององค์การบริหารท้องถิ่นในยุโรปในการปฏิรูปภายใต้กระบวนทัศน์ “การ
บริหารปกครอง”ซึ่งเป็นกระแสที่มีอิทธิพลต่อระบอบการเมืองและการบริหารจัดการในประเทศต่าง ๆ ใน
ปั จจุ บั น เพื่ อน าไปสู่ การสั งเคราะห์ บทเรี ยนที่ ได้ จากประสบการณ์ การปฏิ รูปการบริ หารท้ องถิ่ น และ
พั ฒนากรอบการทความเข้ าใจ “ตั วแบบของยุ โรป” ในการบริ หารปกครองและการปฏิ รูปการบริ หาร
ท้องถิ่น ดังที่จะได้นาเสนอในบทความชิ้นนี้ต่อไป

ว่าด้วยเรื่อง “การบริหารปกครอง”
“การบริหารปกครอง” เป็นคาที่ใช้แทนคาศัพท์ภาษาอังกฤษคือ “Governance” ซึ่งในปัจจุบันก็
ยังไม่มีข้อสรุ ปที่เห็นพร้องต้องกันอย่างชัดเจนในการนาคาศัพท์นี้มาใช้ในภาษาไทย พัชรี สิโรรส (2558 :
85) ได้อธิบายประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจว่า สาเหตุเพราะคาว่า Governance ในเมืองไทย เข้ามาที หลังคา
ว่า “Good Governance” ซึ่งถูกนาเข้ามาก่อนและมีคาแปลที่ค่อนข้างลงตัวเรียกว่า “ธรรมาภิบาล” หรือ
“การบริ หารจั ดการบ้ านเมื องที่ ดี ” หรื อในบางครั้ งมีการใช้ คาว่ า “ธรรมรั ฐ” แทนด้ วย แต่ ในส่ วนของ
“Governance” โดด ๆ นัน
้ ได้มีความพยายามที่จะแปลคาศัพท์ดังกล่าวให้มีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อย เช่น
ราชบั ณฑิ ตยสถาน (2544) แปลค านี้ว่าเป็น “วิ ธีการปกครอง” ส่ วนอั มพร ธารงลั กษณ์ ศาสตราจารย์
ทางด้ านสาขาบริหารรัฐกิจ ของมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์ แปลว่ า “การบริหารปกครอง (อั มพร ธารง
ลักษณ์, 2553) เพื่อให้คงความหมายใกล้ เคียงในบริบทของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ซ่ึงคานึงถึงเรื่องของ
การชี้ น าและการก ากั บดู แลห่ าง ๆ หรื อในส่ วนของเอก ตั้ งทรั พย์ วั ฒนา อดี ตคณบดี คณะรั ฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แปลว่า “การจัดการปกครอง” (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา, 2550) เพื่อที่ แสดงนัย
ถึ งความหมายที่ เป็ นกลางมากกว่ าจะบ่ งชี้ สิ่ งที่ มี คุ ณค่ าเชิ งนามธรรมว่ าดี หรื อไม่ ดี เพราะการจั ดการ
ปกครองอาจจะดี หรือเลวก็ได้ข้ึนอยู่กับตัวแปรอื่น ๆ ไม่ใช่ ที่ความหมายของคา ดั งนั้น เมื่อพิจารณาการ
เลื อกใช้ คาศัพท์ ที่เหมาะสมกั บคาว่ า “Governance” ในส่วนบทความนี้แล้ ว ผู้เขียนเลื อกใช้ ตามอั มพร
ธารงลักษณ์ เพราะผลงานส่วนใหญ่ที่นามาค้นคว้าและพัฒนาเป็นองค์ความรู ้ในบทความชิ้นนี้เป็นผลงาน
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่มาจากการศึกษาลักษณะกลไกของรัฐในการชี้นาและการกากับดูแลภารกิจของ
องค์ กรปกครองท้ องถิ่ นในยุ โรปจนก่ อเป็นผลกระทบเชิ งบวกต่ าง ๆ ในการปฏิ รู ปการบริหารปกครอง
ท้องถิ่นในยุโรปขึ้น
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ส าหรั บภาษาอั งกฤษ ค าว่ า “Governance” มาจากค าในภาษาลาติ นค าว่ า “gubernare” ซึ่ ง
หมายถึง “การถือหางเสือเรือ” (steering a ship) ในวรรณกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์นั้น แนวคิดนี้ถูก
ใช้เพื่ออ้างอิงถึงความรู ้สึกที่รับรู ้กันอย่างกว้างขวางในความหมายของการทาหน้าที่ถือหางเสือ หรือกากับ
ทิ ศทาง (steer) ของท้ องถิ่น ภูมิภาค รัฐ หรือรวมไปถึงองค์การโลกบาล ซึ่งเป็นผลพวงมาจากกระแสการ
ปฏิรูปการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management หรือ New PM) ที่ เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่
1980 เป็นต้ นมา เพื่อนาเสนอความคิ ดใหม่ในกระบวนการบริหารของหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะผู้ที่ทา
หน้าที่ ในการถือหางเสือ / กากับทิ ศทางเพื่อมุ่งเน้นการส่งมอบการบริการ/การผลิตบริการที่มีลักษณะถูก
แบ่งแยกไปตามภารกิจของหน่วยงาน/ภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการนานโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิ บัติ
และการบริการสาธารณะในระดับต่าง ๆ โดยภาครัฐทาหน้าที่เพียงถือหางเสือ หรือกากับทิศทางในส่วนที่
ตนเข้าไปเกี่ยวข้องตามภารกิจที่เกิดขึ้น ไม่ใช่การลงมือปฏิบัติการเอง (row) ซึ่งเป็นความรู ้สึกของการเป็น
ผู้ผลิตและให้บริการสาธารณะแบบเดิม (Osborne and Gaebler, 1992)
นอกจากนี้คาว่ า การบริหารปกครอง (Governance) นั้น เป็นคาศัพท์ ที่ Bevir (2002 : 1) ได้ ใช้
เพื่อต้องการให้หมายถึง “กระบวนการทั้ งหมดของกลไกการปกครอง” (to all processes of governing)
โดยอ้างอิงหรือมีที่มาจากแนวคิดทางด้านการปกครองหรือรัฐบาล (Government) ซึ่งมีจุดเน้นสาคัญของ
แนวคิดและทฤษฎีที่เกิดขึ้นโดยการลดความเป็นรัฐ (State) ที่ เน้นความเป็นรัฐศูนย์กลางอานาจ และลด
ความสาคัญกับสถานที่ตั้งของการใช้อานาจ เช่น หน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่ ก่อตั้งขึ้นตามภารกิจอานาจ
หน้าที่ ของรัฐ เพื่อไปเพิ่มระดับที่ สูงขึ้นของกิจกรรมและการปฏิบัติการในภารกิจต่ าง ๆ ในองค์การ/ภาค
ส่วนทางสังคมอื่น ๆ แทน ด้วยเหตุนี้แนวคิดนี้ จึงเป็นแนวคิดที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการพัฒนาของนักวิชาการ
หรือระบอบการเมืองใดโดยเฉพาะ หากแต่เป็นทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติใหม่ๆ ที่เกิดจากกระบวนการ
ของการปฏิบัติการตามกลไกการใช้อานาจทางการปกครองและการบริหารของรัฐบาล ที่ มุ่งแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่เกิดขึ้น ซึ่งบางปัญหาต่างมีความสลับซับซ้อนและเป็นสิ่งท้ า
ทายการบริหารในองค์ การรู ปแบบเดิ ม ๆ ของรัฐอย่างมาก ดังนั้น องค์การภาครัฐไม่ว่าจะในระดั บใด จึง
ต้องปรับตัวเองโดยลดความสาคัญของความเป็นสถาบันในการใช้อานาจลง และมุ่งเน้นต่อกิจกรรมหรือ
การปฏิบัติการตามกลไกการบริการที่มีอยู่ ซึ่งบางกิจกรรมหรือการปฏิบัติการเหล่านั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับ
องค์การภาคเอกชนและอาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งภาคสาธารณะอื่น ๆ ด้วย
ปัจจุบัน แนวคิดการบริหารการปกครอง ได้กลายมาเป็นเครื่องมือที่เป็นมากกว่าการถือหางเสือ /
กากับทิ ศทาง (steering) ด้ วยเป็นแนวคิ ดที่ ประกอบด้ วยลั กษณะหลากหลายจากมุมมองต่ าง ๆ ทาให้
ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ จะทาการนิยามความหมายของ “การบริหารปกครอง” หรือ “Governance” ว่าหมายถึง
อะไรกันแน่ เพราะมีการขยายความออกไปอย่างมาก และยังถูกค้นพบในสาขาต่าง ๆ แตกต่างกัน เช่น ใน
ภาคเอกชนจะพบการใช้ ค าว่ า การบริ หารปกครองแบบบรรษั ท/ร่ วมมื อ (corporate governance) ใน
ภาครัฐจะพบการใช้ คาว่ า การบริหารปกครองสาธารณะ (public governance) และในองค์ การระหว่ าง
ประเทศ จะพบคาว่า การบริหารปกครองโลกบาล หรือ โลภาภิบาล (global governance) รวมทั้ งแนวคิด
นี้ ถู กน าไปใช้ ด าเนิ นการอย่ างแพร่ หลายในช่ วง 20 ปี ที่ ผ่ านมา โดยมี การถกเถี ยงทางวิ ชาการในการ
กล่ าวถึ งทั้ งในส่วนของวิชารัฐศาสตร์ (Politics) และการจั ดการ (Management) ซึ่งบ่อยครั้งมักจะอยู่ใน
ระดับของการขยายความหมายออกไปของคาว่า การปกครอง/รัฐบาล (government) หรือการกลับขึ้นมา
ลุ กขึ้ นใหม่ อี กครั้ งของแนวคิ ดการจั ดการภาครั ฐแนวใหม่ (New Public Management (New PM)) ซึ่ ง
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เป็นไปได้ยากที่ จะเข้าใจถึงความหมายชัดเจนของแนวคิดนี้ ทาให้งานวิชาการและผลการศึกษาเกี่ยวกับ
แนวคิ ดนี้ ที่ เกิ ดขึ้ นในองค์ การภาครั ฐต่ า ง ๆ ได้ มี การเรี ยกอย่ างแพร่ หลายว่ า “การบริ หารปกครอง
สาธารณะแนวใหม่” หรือ “New Public Governance” (Osborne, 2010) ดังนั้น มุมมองของการทาความ
เข้าใจแนวคิดนี้จึงมีลักษณะพร่ามัว และคลุมเครือในการทาความเข้าใจตามไปด้วย จึงมีความจาเป็นต้อง
ทบทวนองค์ความรู ้ทางด้านการบริหารปกครองตามที่เกิดขึ้นจากมุมมองของกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในยุโรป
เพื่อทาความเข้าใจลักษณะของแนวคิดและแนวทางการปฏิ บัติการในแต่ละกลุ่มประเทศซึ่งมีภาษาและ
วิถีทางการเมือง รู ปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคล้ายคลึงกันซึ่งจะได้เข้าใจแนวคิดนี้ในบริบทของ
ยุโรปเพิ่มมากขึ้น

มองมุมของกลุ่มประเทศในยุโรปต่อแนวคิดการบริหารปกครอง
ในการนาเสนอส่วนนี้ ผู้เขียนได้ใช้ผลงานวิชาการที่ถูกนาเสนอโดยนักวิชาการและนักปฏิบัติการ
ภาครัฐจากกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในยุโรป ซึ่งพยายามจาแนกตามภาษา ได้แก่ กลุ่มอังกฤษ กลุ่มดัชท์ กลุ่ม
เยอรมนี และกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งพอจะทาให้เห็นมุมมองเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประเทศ
เพื่อทาให้เข้าใจลักษณะของแนวคิดและผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นในยุโรปเพื่อแสวงหาตัวแบบและคาอธิบาย
ลักษณะแนวคิดการบริหารปกครองที่เกิดขึ้นด้วย ดังนี้

กลุ่มอังกฤษ
ผลงานวิ ชาการทางด้ านการบริ หารปกครองในกลุ่ มกลุ่ มประเทศที่ ใช้ ภาษาอั งกฤษ (English
language) เป็ นภาษาทางการยุ โรป ได้ แก่ สหราชอาณาจั กร ซึ่ งถื อได้ ว่ าเป็ นประเทศชั้ นนาที่ น าเสนอ
ผลงานวิชาการด้านนี้และถูกนาไปอ้างอิงในประเทศต่าง ๆ ทั่ วโลก โดยหนึ่งในนักวิชาการคนสาคัญที่ มี
ชื่ อเสี ยงในการผลิ ตผลงานทางด้ านการบริ หารการปกครองอย่ างแพร่ หลายในกลุ่ มนี้ ได้ แก่ Rhodes
(1992, 1996, 1997, 1998, 2000) ซึ่งได้สรุ ปแนวคิดนี้ ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเงียบ ๆ โดยดาเนินไปใน 3
กระแส ได้แก่
1) แนวคิ ดนี้ เ กิ ด ขึ้ นอย่ า งแพร่ ห ลายและขยายความไปไกลกว่ าการปกครอง/รั ฐบาล
(government) ในระดับต่าง ๆ ของการเปลี่ยนผ่านจากแนวคิดการบริหารราชการแบบรวมศูนย์อานาจไว้
ที่ หน่วยเดียว ไปสู่การจัดทาบริการสาธารณะที่ประกอบขึ้นจากหน่วยบริการที่มีความหลากหลาย ซึ่งต่าง
หน่วยต่างแยกจากกันและมีบริบทการตัดสินใจทางนโยบายที่ แตกต่างกัน แต่ต่างต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ในการจัดบริการที่เกิดขึ้น
2) หมายถึ ง กระบวนการที่ ท าให้ รั ฐ เกิ ด ความกลวงเปล่ า ขึ้ น (hollowing out of the state)
เนื่องจากผลจากการโอนอานาจและหน้าที่ บางส่วนบางส่วนลงไปสู่องค์การบริหารท้ องถิ่น และมีการใช้
องค์การแนวราบ (horizontal organization) ในการบังคับใช้ระเบียบกฎเกณฑ์และทาหน้าที่บริหาร ซึ่งทา
ให้อานาจหน้าที่บางส่วนของรัฐได้เข้าไปในพื้นที่ขององค์กรภาคเอกชน และองค์การแบบไม่แสวงหากาไร
ผ่านการจัดทาข้อตกลงทางสัญญาและการเป็นหุ้นส่วนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ-เอกชน (Public–PrivatePartnerships)
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3) หมายถึงบทบาทของการทาหน้าที่ศูนย์กลางในการแสดงบทบาทผ่านเครือข่าย (Network) ซึ่ง
ได้ มี การพึ่ งพากั นและกั นระหว่ างองค์ การภาครั ฐและเอกชนในการแลกเปลี่ ยนทรั พยากรชนิ ดต่ าง ๆ
ระหว่างกันและจัดทาข้อตกลงในการจัดทาบริการสาธารณะที่เกิดขึ้นร่วมกัน
ส่ วนคนต่ อมาที่ มีผลงานโดดเด่ นเช่ นกั น คื อ Frederickson (2007) ซึ่ งได้ กล่ าวถึ ง ตั วแบบการ
บริหารปกครอง ที่ใช้กรอบการวิเคราะห์แนวคิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 เป็นการประสานงานกันระหว่างองค์การที่เกิดขึ้นทั้งในองค์การระดับแนวตั้ง (vertical)
และระดับแนวราบ (horizontal)
ส่วนที่ 2 เป็นการขยายออกไปของภาครัฐในการจั ดทาสัญญาจ้ างเหมาบริการ หรือการให้เงิน
อุดหนุนสนับสนุนแก่องค์การฝ่ายที่สาม เช่น ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมในการจัดบริการสาธารณะ
แทน และ
ส่วนที่ 3 เป็นรู ปแบบของกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายและการนานโยบายไปสู่การปฏิ บัติ
ขององค์การที่ไม่ใช่รัฐบาล (Non-governmental organization) เช่น ภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมใน
การจัดบริการสาธารณะแทนรัฐ
ทั้ งนี้ Frederickson (2007) ได้ แนะนาว่ าการปรับใช้ แนวคิ ดการบริ หารปกครองในการบริ หาร
ภาครัฐจะถูกทาให้เกิดการปรับปรุ งช่ องว่างขอบข่ายของเนื้อหา และการทาให้เกิดการแบ่งแยกภารกิจ
พื้นฐานระหว่างการบริหารภาครัฐในการทาหน้าที่ลักษณะเป็นงานประจา ซึ่งเป็นเรื่องภายในขององค์การ
กับการบริหารปกครองในฐานะภารกิจของรัฐที่ถูกทาให้ขยายออกไปเกี่ยวข้องยังส่วนอื่น ๆ

กลุ่มดัทช์
ผลงานวิ ชาการทางด้านการบริหารปกครองของกลุ่มนักวิ ชาการชาวดัทช์ ซึ่งได้ แก่ ประเทศเน
เธอแลนด์ และเบลเยี่ยม ได้มีการศึกษาแนวคิดการบริหารปกครองที่มีความก้าวหน้าทางด้านแนวคิดและ
องค์ประกอบที่ สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ และขยายความเข้าใจออกไปอย่างมาก ซึ่งมีนักวิชาการที่ เป็นที่
รู ้จักและมีช่ ือเสียงดังนี้
Kickert (1997a, 1997b, 2000, 2003) พิจารณาการบริหารปกครองในฐานะอิทธิพลที่ มีต่อกิจ
กรรมการบริ ห ารภาครั ฐ ที่ ด าเนิ น ไปบนกระบวนการทางสั ง คมภายในเครื อ ข่ า ย ต่ า ง ๆ ที่ มี ค วาม
สลั บ ซั บ ซ้ อ นซึ่ ง แต่ ล ะหน่ วยต่ า งมี อิ สระ แต่ พ่ึ ง พาอาศั ย กั น ภายใต้ ผ ลประโยชน์ แ ละเป้ า หมายการ
ดาเนินการร่วมกัน ซึ่งบางครั้งอาจจะแตกต่ างกันบ้างเล็ กน้อย ในบริบทนี้การบริหารภาครัฐไม่สามารถ
ดาเนินการด้วยอานาจของมันเองฝ่ายเดียว แม้ว่าจะสามารถดาเนินการเพื่อให้มีผลกระทบต่อตัวแสดงอื่น ๆ
ได้ ซึ่ ง Kickert and Koppenjan (1997) ซึ่ ง ได้ ร่ ว มกั น เสนอนิ ย ามของการบริ ห ารการปกครองภายใต้
เงื่อนไข 3 ประการดังนี้
1) บริบท (Context) ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมภายนอกที่ เกิดขึ้นจากการจัดการภาครั ฐที่ ไม่
สามารถถูกขับเคลื่อนได้อย่างลาพังฝ่ายเดียว
2) ความสลั บซั บซ้ อน (Complexity) ซึ่ งหมายถึ ง จ านวนและธรรมชาติ ขององค์ ประกอบของ
ระบบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบและตัวแสดงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
3) การบริหารการปกครอง (Governance) ซึ่งนิยามไว้ ในฐานะอิ ทธิพลโดยตรงของเครือข่ายที่
อาจกาหนดตัวแสดงที่เกิดขึ้นได้
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ซึ่ง Kickert (1997a) พยายามทาให้เกิดความแตกต่างในบริบทของสังคมดัชท์ ข้ึน ในการบริหาร
ปกครองและการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ซึ่งถูกนาเข้ามาภายใต้อิทธิพลของ
สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ที่มีการใช้กลไกตลาดเป็นจุดหมายการดาเนินการ เพื่อพัฒนาตัวแบบ
การจัดการภาครัฐแบบของตนเองขึ้นภายใต้การพิจารณาส่วนต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของตน
ส่วนอีกคนที่เป็นที่รู้จักคือ Kooiman and van Vliet (1993) ได้ออกแบบการบริหารปกครองจาก
การเผชิ ญความท้ าทายต่าง ๆ เช่ น กระบวนการทาให้เป็นนานาชาติ (internationalization) การผลิตที่
เน้นความใส่ใจทางด้านสิ่งแวดล้อม การเปิดรับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารใหม่ๆ ซึ่งมี
ความจาเป็นต่อการพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ของการบริหารภาครัฐที่ มีศูนย์กลางอยู่ที่ความมีเสถียรภาพ
ทางด้านการบริหารปกครอง ซึ่งทาให้เกิดข้อวิพากษ์ต่อกระแสกระบวนทั ศน์แบบการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ (New Public Management) อันทาให้เกิดนิยามของการบริหารปกครองภายใต้แนวทางการศึกษาที่
ได้มุ่งเน้นผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากภายนอก ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งแยกการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ขอบข่าย ได้แก่
ขั้นเล็ก (micro) หมายถึงการบริหารภาครัฐที่เกิดขึ้นฝ่ายเดียว ขั้นกลาง (meso) หมายถึง ระบบการบริหาร
ที่ถูกทาให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ เกิดขึ้น และขั้นใหญ่ (macro) หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เกิดผล
กระทบด้วยเช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เป็นต้น
นอกจากนี้ Kooiman (1993, 2003) ได้อธิบายว่า การบริหารปกครองมีส่วนรับผิดชอบต่อระบบ
การจัดการที่ เกิดขึ้นทั้ งในตัวแสดงภาครัฐและเอกชนในความต้องการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทางสังคม หรือ
การสร้างโอกาสทางสังคม และการใส่ใจดูแลสถาบันทางสังคมเข้ากับกิจกรรมทางการปกครองที่ เข้าไป
ดาเนินการในระดับพื้นที่ ซึ่งสิ่งนี้แตกต่างจากหน้าที่ของรัฐบาลหรือตัวแสดงของรัฐบาล ซึ่งมีหน้าที่เข้าไป
ยื้อยุดในความสลับซับซ้อนทางสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันให้เกิดพื้นที่แห่งการเรียนรู ้ในตัวเอง เพื่อสร้าง
การปะติ ดปะต่ อระหว่ างการใช้ ตั วแบบการบริหารแบบเดิ มของรั ฐกั บแนวทางใหม่ ที่ เป็ นนวั ตกรรมที่
เกิดขึ้นจากการจัดการเครือข่ายการบริหารจัดการภาครัฐ

กลุ่มเยอรมนี
จากการศึกษางานวิชาการของกลุ่มดัทช์ในส่วนก่อนนี้สามารถถูกขยายความชัดเจนได้ด้วยกลุ่ม
นักวิชาการเยอรมัน ซึ่งรวมถึงในสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียด้วย ซึ่งมีผลงานที่ มีคุณค่าในการทาความ
เข้าใจข้อบกพร่องต่ าง ๆ ทางด้ านการวิ จัยและผลงานทางด้ านการศึกษาแนวคิดการบริหารปกครองที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างมาก ซึ่งเหล่านักวิชาการกลุ่มนี้มีจุดเน้นสาคัญร่วมกันไปที่ การศึกษาความสัมพันธ์
ในการจัดการปกครองแบบความร่วมมือกัน (Collaborative relationships) และเครือข่ายระหว่างสถาบัน
(interinstitutional network) ตลอดทั้ งการมี ส่ วนร่ วมในการตั ดสิ นใจทางนโยบายและการน าไปสู่ การ
ปฏิบัติซ่ึงทาให้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ของการบริหารปกครองในระดับท้องถิ่นที่เห็นภาพชัดเจน จนมี
ตั วแบบของตัวเองทางด้านการปฏิรูปการปกครองท้ องถิ่นท่ ามกลางการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิ
วั ตน์ในปัจจุ บันซึ่งเรียกกันว่ า “Neo–Steering Model” ทั้ งนี้แนวคิ ดการมีส่วนร่วมได้ เข้ามาแทนที่ ผ่าน
รู ปแบบที่ แตกต่ างกั นในกระบวนการสร้ างความร่ วมมื อแบบใหม่ ที่ เกิ ดขึ้ นในเยอรมนี ออสเตรี ย และ
สวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดการภาครัฐและเอกชน (public – private networks) หรือเพื่อ
เป็ นองค์ การที่ มีระเบียบกฎเกณฑ์ ที่ใช้ จั ดการทางสังคมเป็นของตนเองขึ้ น ซึ่ งไม่ เกี่ ยวกั บการบั งคั บใช้
ระเบียบกฎเกณฑ์การปฏิบัติภายใต้การจัดการภาครัฐทั่วไป (Mayntz, 2003)
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หนึ่ งนั กวิ ชาการที่ ส าคั ญของกลุ่ มนี้ คื อ Reichard (2001) ได้ เน้ นย้ าถึ งการบริ หารปกครองใน
ฐานะเป็นตัวแบบหนึ่งของรัฐที่ มีความตื่นตัว (active state) ซึ่งเป็นตัวแบบการสังเคราะห์ของการจัดวาง
ตาแหน่งเสรีนิยมใหม่และการจั ดทารัฐสวัสดิ การที่ เกิดขึ้น โดยมีลักษณะการบูรณาการการเปลี่ ยนแปลง
ทางด้ านการแข่ งขั น การใช้ กฎระเบียบ และการแลกเปลี่ ยนคุณค่ า ต่ าง ๆ โดยภาคประชาสังคม (civil
society) นอกจากนี้ผลงานของนักวิชาการชาวสวิสอย่าง Schedler (2003) ได้ค้นพบลักษณะการบริหาร
ปกครองจากสภาพแวดล้อมของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งช่วยทาให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างที่สร้างความ
เชื่ อมั่ นในกระบวนการตั ดสิ นใจและความไว้ วางใจต่ อกลไกการบริ หารปกครองในระดั บต่ าง ๆ ของ
สวิตเซอร์แลนด์มากยิ่งขึ้น
ทั้ งนี้ ผลงานวิชาการของกลุ่มนักวิชาการสายเยอรมันได้ถูกพิจารณาในฐานะเป็นขั้วตรงข้ามกับ
กลุ่ ม อั ง กฤษ เพราะพวกเขาได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญในกระบวนการเปลี่ ย นผ่ านจากแนวคิ ดการปกครอง
(Government) ไปสู่ แนวคิ ดการบริ หารปกครอง (Governance) ที่ ไม่ ได้ ต้ องการให้ ภาคเอกชน (Private
sector) ข้ามความสาคั ญของรัฐชาติ (Nation – state) ในฐานะแหล่ งกาเนิดอานาจอธิปไตยและการจั ด
สวั ส ดิ การและบริ การสาธารณะในรั ฐสมั ย ใหม่ ไป ดั ง นั้ น การบริ ห ารปกครองในกลุ่ ม นี้ จึ ง เน้ น ไปที่
เสถี ยรภาพของรั ฐและความเชี่ ยวชาญในการให้ บริ การสาธารณะต่ อประชาชนแทนรั ฐ (state) (ไม่ ใช่
รัฐบาล (Government))

กลุ่มสแกนดิเนเวีย
สาหรับนักวิชาการกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งได้แก่ เดนมาร์ค นอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์
ได้ถูกจัดให้อยู่ก่งึ กลางระหว่างนักวิชาการกลุ่มอังกฤษ และกลุ่มเยอรมัน – ดัทช์ ดังที่ได้นาเสนอมาในก่อน
หน้านี้ ซึ่งนักวิชาการบางคนในกลุ่มนี้ เช่น Bjork and Johansson (1999) ได้ให้ความสาคัญกับผลงานของ
นักวิ ชาการอั งกฤษ อย่าง Rhodes ในการเป็นองค์ ประกอบสาหรั บพิ จารณาและวิ เคราะห์ลั กษณะการ
บริหารปกครองที่ เกิดขึ้นในประเทศของตน ซึ่งต่ อมางานของ Bjork and Johansson (2001: 3) ได้ มีการ
ออกแบบการบริหารปกครองขึ้นมาในฐานะความรู ้สึกในการประสานความร่วมมือระหว่างตัวแบบต่าง ๆ
ทางการบริหารที่ แตกต่างกัน ซึ่งสามารถถูกค้นพบคาตอบได้จากมุมมองของจุ ดต่าง ๆ ในการสร้างพื้นที่
ร่วมกันในการพิจารณาไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ ในลั กษณะใด ไม่ว่าจะเป็นทางด้ านสายลาดับการบังคั บบั ญชา
(Hierarchy) พื้ นที่ ทางด้ านการตลาด (Market) และพื้ นที่ ทางด้ านเครื อข่ ายหรื อความหลากหลายที่ ไม่
สามารถหาศู น ย์ ก ลางได้ (heterarchy) หรื อ มุ่ ง พิ จ ารณาจากส่ ว นกระบวนการของการถื อ หางเสื อ
(steering) และการประยุกต์ใช้ (adaptation)
ส าหรั บ จุ ดที่ แตกต่ างกันจากมุมมองจากนักวิ ชาการกลุ่มสแกนดิ เนเวี ย ถู กเสนอโดย Edlund
(2001) ซึ่งได้ วิพากษ์ ถึงการให้ความสาคั ญแต่ การปรับใช้ กรอบแนวคิ ดทฤษฎี การบริหารปกครองแบบ
อั งกฤษ ในกลุ่ มประเทศสแกนดิ เนเวี ย ซึ่ งเขาสั งเกตว่ าความสั มพั นธ์ที่เกิ ดขึ้ นไม่ ได้ สร้างความร่วมมือ
ระหว่ างการบริหารภาครัฐและภาคประชาสังคม ซึ่งจั ดว่ าเป็นสิ่งใหม่ที่ยังอยู่ห่างออกไปมาก ส่วนความ
ร่วมมือกับบริษัทเอกชนนับเป็นสิ่งที่ ไม่อาจหลี กเลี่ ยงได้ ในการอณูเล็ ก ๆ ในด้ านต่ าง ๆ ภายในประเทศ
เหล่านี้ โดย Edlund ได้เชื่อมการบริหารปกครองให้เข้ากันกับการบริหารเครือข่ายและหุ้นส่วน ที่ เกิดขึ้น
ในฐานะผลประโยชน์ของการเปลี่ ยนผ่านจากการปกครอง (Government) ไปสู่การบริหารการปกครอง
(Governance) ซึ่ ง ต่ อ มาแนวคิ ด นี้ ไ ด้ เ สริ ม ความเข้ ม แข็ ง ไปสู่ ก ระบวนการสร้ า งความเป็ น สถาบั น
(Institutionalization) ในการบริหารปกครองร่วมกันตามเกิดขึ้นด้วย
192

Local Administration Journal 13(2) • April - June 2020

จากมุ มมองของแนวคิ ดการบริ หารปกครองตามที่ ได้ น าเสนอขึ้ นในกลุ่ มนั กวิ ชาการในกลุ่ ม
ประเทศต่าง ๆ ทาให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดนี้ตามที่ เกิดขึ้นในระดับภูมิภาคยุโรปมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
เห็นได้ ว่าแนวคิ ดนี้ที่เกิดขึ้นมาต่ างเกิดจากกระบวนการประยุ กต์ ใช้ แนวคิ ดการจั ดการภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management) เข้าไปในกระบวนการการปกครอง (governing) ซึ่งในแต่ ละรัฐต่างมีปัจจัย
ทางด้านบริบทและสภาพแวดล้อมแตกต่ างกัน นาไปสู่ลักษณะของภาพกรอบการวิเคราะห์ทางแนวคิ ด
ทฤษฎีที่แตกต่างกัน แต่มุมมองต่าง ๆ เหล่านั้นกลับเสนอภาพของการประสานระบบกลไกทางสังคมซึ่ง
มุ่งเน้นไปยังการทาหน้าที่ ประสานความร่วมมือในบทบาทของการบริหารภาครัฐตามที่ เกิดขึ้น (Pierre,
2000: 3)
สาหรับความชัดเจนของแต่ละมุมมองที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในแต่ละบริบทสังคมและการบริหาร
ในแต่ละประเทศ จะพบว่า กลุ่มอังกฤษสามารถแสดงถึงลักษณะของธรรมเนียมการเป็นพหุสังคม (Social
pluralism) (ไม่ใช่พหุรัฐ/ State pluralism) ซึ่งมีขอบเขตระหว่างการทางานที่ชัดเจนตามที่เกิดขึ้นระหว่าง
การบริหารภาครัฐและตัวแสดงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ ส่วนกลุ่มเยอรมันและดัชท์ ได้เน้นถึงสิ่ง
ที่เกิดขึ้นระหว่างการบริหารภาครัฐและประชาสังคมที่ถูกทาให้เกิดการเชื่อมกันอย่างเป็นระบบไปยังส่วน
อื่น ๆ ภายใต้การประสานงานและความร่วมมือแบบเครือข่ายที่ค่อนข้างเข้มแข็ง และกลุ่มสแกนดิเนเวีย
เป็นตัวแทนของการผสมผสานระหว่างกลุ่มอังกฤษและกลุ่มเยอรมันและดัชท์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเครือข่าย
ที่ พร่ ามั วระหว่ างกลุ่ มผลประโยชน์ แต่ มี ความยาวนานกว่ ากลุ่ มอื่ น ๆ ในการเกิ ดข้ อตกลงระหว่ า ง
ภาคเอกชนที่ร่วมกัน ทาให้ลักษณะของการบริหารภาครัฐมีการอาศัยความร่วมมืออยู่เป็นทุนเดิม

ประสบการณ์การปฏิรูปการบริหารปกครองท้องถิ่นในยุโรป
จุดสนใจของการเกิดขึ้นของการปฏิรูปการบริหารท้องถิ่นนับตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1980s เป็นต้น
มา ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงที่ เห็นภาพของการเกิดขึ้นของการปรับบทบาทของการบริหารท้ องถิ่นในด้านการ
ปฏิรูปที่ แพร่หลายและเป็นไปในทิ ศทางที่ คล้ายคลึงกัน จนกล่าวกันว่าการปฏิรูปท้ องถิ่น คือยุทธศาสตร์
การพั ฒนาระดั บสากล (Kerting & Vetter, 2003) ส าหรั บการปฏิ รู ปหน่วยการบริ หารการปกครองเชิ ง
พื้นที่ Bouckaert & Kuhnmann (2016) ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและตัวแปรต่ าง ๆ สาหรับ
การปฏิรูปตามที่เกิดขึ้นซึ่งพิจารณาจากบริบทและประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรป พบปัจจัย
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยการปฏิรูปประชาธิปไตยท้องถิ่น
ส าหรั บเหตุ ผลของการปฏิ รู ปการบริ หารปกครองท้ องถิ่ น มาจากมุ มมองของประชาธิ ป ไตย
ท้ องถิ่ น (Local Democracy) ซึ่ง Cheema (2010) ได้ อธิบายถึ งสาเหตุของการเกิดแรงกระเพรื้อมในการ
ปฏิรูปท้องถิ่นผ่านแนวทางของประชาธิปไตยท้องถิ่น (Local democracy) ซึ่งถือเป็นทั้งเครื่องมือที่จะไปสู่
เป้าหมาย การบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และการเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพของท้องถิ่น
อย่ างทั่ วถึ ง และเป็ นเป้ าหมายของการปกครองท้ องถิ่ นโดยตรง ในกระบวนการเข้ ามามี ส่ วนร่ วมของ
ประชาชน (Participation) หลักความพร้อมรับผิดรับชอบ (Accountability) หลักนิติรัฐ-นิติธรรม (Rule of
Law) หลั กการเริ่ มต้ นที่ ท้ องถิ่ น (Subsidiarity) และหลั กความโปร่ งใส (Transparency) ในการบริ หาร
ท้องถิ่น นั้นเอง
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สาหรับปัจจัยด้านประชาธิปไตยท้องถิ่นที่เกิดการปฏิรูปการบริหารท้องถิ่นขึ้นในยุโรป ได้แก่ 1)
การปฏิ รู ปการมี ส่ วนร่วม (Participatory reform) 2) การใช้ ประชาธิปไตยทางตรง (Direct democracy)
และ 3) การทาให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน (Administrative engagement) ซึ่ง
เป็นความพยายามเริ่มแรกในกระบวนการทาให้เกิดความทันสมัยในการบริหารปกครองท้องถิ่น และเป็น
เครื่องมือของการมีส่วนร่วมแบบใหม่ให้กับภาคประชาสังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจทาง
นโยบายสาธารณะ ทาให้เกิดพื้นที่ ของการปฏิ รูปที่ มุ่ งเน้นไปยังการท าให้ เกิดความเข้ มแข็ งของการใช้
หลักการประชาธิปไตยทางตรง ในการกาหนดวาระสาหรับการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาไปสู่รูปแบบใหม่
ของการมีส่วนร่วมและประชาธิปไตยแบบร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ตามที่ เกิดขึ้น ได้แก่ การใช้เวที การ
ประชุมประชาคม การใช้กระบวนการปรึกษาหารือ การใช้สภาชุมชน การใช้สภาเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
การใช้ ประชาธิปไตยแบบอิ เล็ กทรอนิกส์ ซึ่งทาให้เกิดแรงกระเพรื้อมในการปฏิ รูปการบริหารปกครอง
ท้ อ งถิ่ น โดยตรงขึ้ น ด้ วย (Bäck and et al, 2005) ทั้ ง นี้ การปฏิ รู ปประชาธิ ปไตยยั ง สามารถถู กใช้ เพื่ อ
วัตถุประสงค์ไปยังการใช้อานาจสาธารณะที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนท้องถิ่น
ผ่านการประชาคมกัน การคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ และการติ ดตามแก้ปัญหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ ซึ่ง
สุ ดท้ ายประชาชนจะได้ รั บอ านาจโดยตรงในการเข้ าร่ วมถกเถี ยงปั ญหาสาธารณะ การเสนอแนะให้
ค าปรึ กษา การมี ปฏิ สัมพันธ์ในกระบวนการตั ดสินใจทางนโยบายและการบริหารปกครองที่ เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่นของยุโรป ในผลงานของ Colin
Copus และคณะ (2016) ซึ่ งเกี่ ยวข้ องกั บการเลื อกตั้ งผู้บริ หารท้ องถิ่ นโดยทางตรงซึ่ งมีอิทธิพลต่ อการ
เปลี่ยนแปลงในการปกครองท้ องถิ่น พบว่า รู ปแบบภาวะผู้นาในระดับท้ องถิ่นที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์
กรณีของสาธารณรัฐเช็ ก อั งกฤษ สโลวี เนีย สเปน และสวี เดน พบลั กษณะที่ สอดคล้องกันของเครื่องมือ
ด้านภาวะผู้นาต่อการปฏิรูปประชาธิปไตยท้องถิ่น ต่อมาผลงานของ Norbert Kersting และคณะ (2016)
ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือการมีส่วนร่วมแบบปรึกษาหารือแนวใหม่ (new deliberative participatory)
ในกระบวนการการจัดทางบประมาณแบบอาศัยการมีส่วนร่วม (Participatory budgeting : PB) ในฐานะ
เครื่องมือหนึ่งในการปฏิรูปภาครัฐในระดับท้ องถิ่นที่ มีความสาคัญอย่างมากเพราะการนาเครื่องมือการ
จัดทางบประมาณแบบอาศัยการมีส่วนร่วม (PB) ไปใช้ดาเนินการในการปฏิรูปภาครัฐในระดับท้องถิ่น ทา
ให้เกิดความแตกต่างระหว่างประเทศที่ ใช้เครื่องมือนี้และไม่ใช้เครื่องมือนี้อย่างมีนัยสาคัญในการปฏิ รูป
ภาครัฐในระดับท้ องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ สาคัญอย่างมากต่ อการระดมสมองในประเด็นสาธารณะอื่น ๆ และ
การวางแผนที่ ผิ ดพลาดน้ อยลงหรื อการแก้ ไขความขั ดแย้ งที่ เกิ ดขึ้ นได้ และสุ ดท้ ายผลงานของ Bas
Denters และคณะ (2016) ที่ ร ายงานการรั บ รู ้ ข องพลเมื อ งในการปฏิ รู ป การบริ ห ารปกครอง และ
ประชาธิปไตยในระดับท้ องถิ่นที่ ใช้กรณีศึกษาจากสวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เดนมาร์ค และเนเธอร์แลนด์
พบว่าการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น เป็นเพียงเครื่องมือทาให้เกิดการเข้ากันได้กับการปรับปรุ งการจัดทา
บริการสาหรับประชาชนและความสาคัญของคุณค่าประชาธิปไตย โดยเผยให้เห็นถึ งความพึงพอใจของ
ประชาชน ในฐานะเป็ นข้ อกั งกลหนึ่ งที่ ส่ งต่ อผลการปฏิ บั ติ งานที่ เกิ ดขึ้ นจากกระบวนการปฏิ รู ป จาก
ผลงานชิ้นนี้ได้ข้อสรุ ปว่า ความพึงพอใจต่อการตอบสนองของเจ้าหน้าที่ที่ถูกเลือกมาปฏิบัติงานในระดับ
ท้ องถิ่น และความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการท้ องถิ่นที่ ดี เป็นตัวแปรสาคัญที่ ส่งผลต่อการปฏิรูปการ
ปกครองท้องถิ่นตามที่เกิดขึ้นด้วย
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ปัจจัยการบริการภายในทีเ่ กิดขึ้นจากการปฏิรูปการบริหารปกครองท้องถิ่น
การปฏิ รู ปเกี่ ยวกั บการจั ดการภายในองค์ กรปกครองท้ องถิ่ นของยุ โรป ต่ างเป็ นกระบวนการ
เปลี่ยนผ่านในการบริหารแบบระบบราชการแบบเวเบอร์ (the bureaucratic Weberian administration)
เพื่ อท าให้ เกิ ดความเป็ นมิ ตรกับผู้ รั บบริการ (customer – friendly) มากขึ้ น องค์ การบริ หารท้ องถิ่ นจึ ง
กลายเป็ นหน่ วยประกอบการทางการบริ การ (service enterprise) และมี ผลต่ อการพั ฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานในองค์การตามมา จากกระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้องค์การบริหารท้องถิ่นหลาย ๆ
แห่งในยุโรปได้มีการริเริ่มดาเนินโครงการปฏิรูปภายในองค์การ การปฏิรูปโครงสร้างกระบวนการ การทา
ให้เกิดความทันสมัยโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรบริหารและทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น แต่ก็
ไม่ได้ ทาให้ลดความสาคั ญลงของหลั กการการบริหารแบบยุ โรป (European Administration) (Pollitt &
Bouckeart, 2011) ซึ่งได้แก่ การให้ความสาคัญกับรัฐ (State) ในฐานะแหล่งกาเนิดการบริการสาธารณะ
การให้ ความสาคั ญต่ อกฎหมายในฐานะเครื่องมือในการจั ดการที่ มีประสิทธิภาพที่ สุ ด และอ านาจการ
ตั ดสินใจที่ เป็นอิ สระและความรับผิดชอบของข้าราชการในฐานะผู้ เชี่ ยวชาญในการปฏิ บั ติงานซึ่ งเป็ น
หลักการสาคัญของการบริหารแบบยุโรป (European Administrative Principle) แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมี
การนาแนวคิ ดการจั ดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ไปปฏิ บัติในกลุ่มประเทศยุ โรป
โดยเฉพาะสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธรัฐเยอรมนี ได้ ส่งผลต่ อการเปลี่ ยนแปลงการบริหารภายใน
องค์การบริหารท้ องถิ่นขึ้น แต่ไม่ได้มีความหมายถึงขั้นเป็นการปฏิรูปการปกครองท้ องถิ่นอย่างไร เพราะ
สิ่งที่ เกิดขึ้นดังกล่าว ได้ถูกนาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่ จะไดรับการยอมรับในแต่ละประเทศ
ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปเท่านั้น
จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องการปฏิรูปการบริหารภายในองค์การบริหารท้องถิ่น นั้นในผลงานของ
Riccardo Mussari และคณะ (2016) ได้เปรียบเที ยบการพัฒนาและการนาระบบงบประมาณแบบอิ งผล
การปฏิ บั ติ งานไปใช้ ด าเนินการในท้ องถิ่ นที่ เกิ ดขึ้นใน 4 ประเทศ ได้ แก่ เยอรมนี อิ ตาลี ลิ ทั วเนี ย และ
นอร์เวย์ ซึ่งพบว่า แนวคิดและวิธีการดาเนินการที่ แตกต่างกันของการปฏิรูปดังกล่าว เป็นเหตุผลสาคัญ
ในกระบวนการขับเคลื่ อนของการปฏิ รู ปตามแนวทางการจั ดการภาครั ฐแนวใหม่ ( NPM) บวกกั บแรง
กดดั นจากภายนอกต่ าง ๆ และวิ กฤติ เศรษฐกิ จและการคลั งที่ เกิ ดขึ้ นในช่ วง ค.ศ. 2007 เป็ นเหตุ ผลที่
น าไปสู่ การปฏิ รู ปการจั ดท างบประมาณแบบอิ งผลการปฏิ บั ติ งานในระดั บท้ องถิ่ นตามที่ เกิ ดขึ้ นใน 4
ประเทศที่ ศึ กษา ต่ อมาผลงานของ Isabella Proeller และคณะ (2016) ได้ วิ พากษ์ ผลการปฏิ บั ติ งานที่
สัมพันธ์กับการสร้างความทั นสมัยในการปกครองท้ องถิ่ น โดยมุ่งไปยังการนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานที่ สัมพันธ์กับการจ่ายค่าตอบแทนที่ เกิดขึ้นในเยอรมัน ฝรั่งเศส และอิตาลี โดยได้แสดงให้เห็น
ถึ งสาเหตุ ของความล้ มเหลวในการจั ดการกั บต าแหน่ งส าคั ญๆ ของบุ คลากรที่ มี อิ ทธิพลต่ อวาระการ
ขั บเคลื่ อนให้ เกิ ดการปฏิ รู ปการบริ หารท้ องถิ่ นขึ้ น และในผลงานของ Marco Salm (2016) ได้ ท าการ
สารวจใน 3 เมืองที่ มีความเป็นเลิ ศจากการได้ รับรางวั ลการจั ดการภาครัฐดี เด่ นของสหภาพยุ โรป ซึ่งได้
อธิ บายถึ งขอบเขตและปั จจั ย การปฏิ รู ปด้ านการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษย์ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ ผลการ
ปฏิบัติงานในการปกครองท้องถิ่นตามที่เกิดขึ้นจริงไว้ด้วย

ปัจจัยภายนอกในการบริหารของการปฏิรูปการบริหารปกครองท้องถิ่น
ได้แก่
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1) การกาหนดขอบเขตพื้นที่บริการใหม่ ซึ่งในองค์การบริหารท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ ในยุโรป
ได้ ถู กท าให้ มี การเปลี่ ยนแปลงขอบเขตพื้ นที่ ใหม่ ให้ มี ขนาดกว้ างขวางขึ้ น ผ่ านการควบรวมท้ องถิ่ น
(amalgamation) หรือการประสานความร่วมมือระหว่างพื้นที่ ท้องถิ่ น (inter-local cooperation) ทาให้
เกิดการใช้อานาจการตัดสินใจในเขตอานาจบริหารท้องถิ่นใหม่ ด้วยเหตุผลด้านความประหยัดและความ
คาดหวังของผู้ตัดสินใจในนโยบายระดับชาติ ที่ต้องการให้การปฏิรูปท้องถิ่นที่เกิดขึ้นสามารถอานวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการให้บริการสาธารณะในระดับท้องถิ่นไปด้วย
2) การปฏิ รูปหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณะใหม่ ซึ่งพบว่ า มีกระบวนการส่ง
มอบการบริการสาธารณะในท้ องถิ่ นไปสู่ผู้ให้บริการที่ เป็นเอกชนหรือองค์การไม่แสวงหากาไร ด้ วยการ
จัดทาระบบสัญญาจ้างเหมาบริการ การแปรรู ปอานาจหน้าที่ และทรัพย์สิน การสร้างความร่วมมือ และ
การแข่ งขั น ส าหรั บการกาหนดอ านาจหน้ าที่ ขององค์ การบริ หารท้ องถิ่ นต่ อสภาพแวดล้ อมภายนอก
(Wollmann and Marcou, 2010) นอกจากนี้ ไ ด้ ท าการปรั บ โครงสร้ า งองค์ การเป็ น แบบแนวราบ
(horizontal reorganization) เพื่ อความสะดวกในการให้ บ ริ การสาธารณะ และองค์ การแบบแนวตั้ ง
(vertical organization) ที่ สามารถทาให้มีการระบุ ตาแหน่งการจัดสรรปันส่วนในภารกิจระหว่างองค์กร
ปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานในระดับที่สูงขึ้นได้
จากผลการวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการปรับขนาดการปกครองท้องถิ่นใหม่เพื่อการควบรวม การเป็น
สหการ และการรวมพื้นที่ บริการเข้าด้วยกันนั้น พบว่าในผลงานของ Reto Steiner และคณะ (2016) ได้
นาเสนอความสาคัญในการใช้กลยุทธ์ที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการควบรวมในระดับเทศบาล จากกรณีศึ กษา
14 ประเทศในยุโรป ทาให้เห็นสีสันและความหลากหลายของกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการ
สร้างการควบรวมระหว่างเทศบาล แต่อย่างไรก็ตามผลงานชิ้นนี้ได้เผยให้เห็นว่าการปฏิรูปที่เกิดขึ้นส่งผล
ต่ อการอยู่ รอดและการเจริ ญเติ บโต ตลอดถึ งคุ ณภาพบริ การสาธารณะที่ ถู กปรั บปรุ งขึ้ นจากองค์ การ
บริหารท้ องถิ่ นที่ มีขนาดใหญ่ข้ึน ส่วนผลการศึกษาของ Jostein Askim และคณะ (2016) ที่ ได้ วิเคราะห์
พลังขับเคลื่อนที่มีศักยภาพในการปฏิรูปท้องถิ่นเพื่อทาให้เกิดการควบรวมกัน ซึ่งมีปัจจัยประกอบไปด้วย
ความกดดันทางการคลัง การสร้างความเป็นเมือง และอื่น ๆ ซึ่งพบว่า การรับรู ้กันภายในท้ องถิ่น ระดับ
ของความเป็นเมือง ประวัติความเป็นของการปฏิรูป วิถีแห่งการพึ่งพากัน และขนาดของเทศบาล/หน่วย
การปกครองท้องถิ่น เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการทานายตัวแปรตามที่เกิดขึ้นในการควบรวมองค์การบริหาร
ท้องถิ่นเข้าด้วยกัน

ปัจจัยการปฏิรูปเงื่อนไขทางด้านบริบท
การปฏิ รูปทางด้ านบริบท หรือ Context นี้ Kuhlmann and Bouckaert (2016) ได้ อธิบายผ่าน
ทฤษฎีและมุมมองที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการของประเทศต่าง ๆ ในยุโรปที่ มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และ
ส่งผลต่อการปฏิรูปการบริหารปกครองท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยบริบท 5 ด้านดังต่อไปนี้
1) บริบทด้านโครงสร้างของรัฐและรู ปแบบของรัฐบาล ซึ่งพบว่า ในรัฐเดี่ยวที่มีรัฐบาลรวม
ศูนย์อานาจบริหารไว้ที่ศูนย์กลาง เช่น ฝรั่งเศส หรือสเปน สามารถดาเนินการต่าง ๆ ได้สะดวกในการทาให้
เกิดความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ขึ้นในองค์การบริหารท้องถิ่นภายในรัฐ ซึ่งอย่างน้อย ๆ รัฐธรรมนูญของประเทศ
เหล่านี้จะบัญญัติถึงความเป็นไปได้ในการทาให้เกิดการปฏิรูปการบริหารปกครองท้องถิ่น และการติดตาม
ควบคุม และขับเคลื่ อนการบริหารปกครองท้ องถิ่ นของรัฐบาลระดั บชาติ อย่างมีทิศทาง ส่วนในรัฐรวม
หรือสหพันธรัฐ เช่ น เยอรมัน สวิ ส ซึ่งเป็นรัฐที่ มีการกระจายอานาจสูง การบริหารปกครองท้ องถิ่นจะมี
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ความเข้มแข็ง การปฏิรูปท้องถิ่นสามารถทาตามแนวทางที่ท้องถิ่นเห็นพร้องต้องกันและถูกนาไปใช้ในการ
ทาให้เกิดการบริหารปกครองตนเองที่มากขึ้น มีการเกิดระบบอาสาสมัคร และการใช้เครื่องมือขององค์ กร
ต่าง ๆ ผ่านการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า โครงสร้างของรัฐและรู ปแบบของรัฐบาล
เป็นเงื่อนไขทางด้านบริบทของการปฏิรูปการบริหารปกครองท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตามในยุโรปเอง รัฐบาล
ระดั บชาติ ต่างส่งเสริมการปฏิ รูปท้ องถิ่ นในลั กษณะอย่ างค่ อยเป็นค่ อยไปในระดั บที่ เพิ่มมากขึ้นและมี
ความระมัดระวัง โดยคานึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากองค์การและประชาชนในท้ องถิ่น รวมทั้ งการ
พัฒนาสู่การเป็นองค์การบริหารท้องถิ่นที่มีความยั่งยืนสืบไป
2) บริบทด้านวัฒนธรรมและธรรมเนียมการบริหาร จากประสบการณ์การปฏิรูปของกลุ่ม
ประเทศโดยเฉพาะในเยอรมัน และฝรั่งเศส ได้มีการนาเครื่องมือจากแนวทางการปฏิรูปการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management) ไปปฏิบัติการผ่านวัฒนธรรมและธรรมเนียมการบริหารของตน ซึ่ง
มี คุ ณ สมบั ติ ทางวั ฒ นธรรมการบริ หารแบบยึ ด กฎหมาย (legalist administrative cultures) และการ
แบ่งแยกระหว่างพื้นที่ การบังคับใช้กฎหมายของเอกชนและรัฐออกจากกัน ซึ่งต่อมากลายเป็นจุดยืนและ
หลักการสาคัญของการปฏิรูปการบริหารปกครองภาครัฐในกลุ่มประเทศเหล่านี้ และได้ยึดธรรมเนียมการ
บริหารนี้มาใช้ในการบริหารปกครองท้องถิ่นด้วย ดังนั้น วัฒนธรรมและธรรมเนียมการบริหารแบบเวเบอร์
จึงยังคงมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการบริหารปกครองท้องถิ่นที่เกิดขึ้น
3) บริบทด้านกฎหมายและความเป็นนิติบุคคลขององค์ การบริหารท้ องถิ่น ซึ่งมีขอบเขต
และเนื้อหาของการตอบสนองทางด้านอานาจหน้าที่และขอบเขตความมีอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง
เกี่ยวกับภารกิจที่ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่อย่างชัดเจน ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งคาดหวังต่อผลที่จะเกิดขึ้น
ของสภาพการกากับทิศทางขององค์การบริหารท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะและสร้างผลกระทบของ
การปฏิ รูปการบริหารปกครองท้ องถิ่ น ทั้ งนี้ Bouckeart and Kohlmann (2016) ยืนยันว่ าอานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารท้องถิ่นทั้นเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในการทาหน้าที่จานวนมาก ซึ่งมีแนวโน้มทาให้เกิด
การปฏิรูปการบริการสาธารณะในภารกิจของพวกเขาจากความเป็นนิติบุคคล มากกว่าการทาให้พวกเขามี
ความอ่ อนแอ เพราะต้ องเผชิ ญกับความกดดั นและความต้ องการของประชาชน นักการเมือง บุ คคลใน
ระดั บที่ ปรึ กษาของรั ฐบาล และการด าเนิ นการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภาพและการให้ บริ การสาธารณะที่
รับผิดชอบ
4) บริบทด้านเขตพื้นที่ในการให้บริการสาธารณะ ขนาดของพื้นที่บริการของท้องถิ่น เป็น
เงื่อนไขสาคัญสาหรับเป็นตัวแปรการปฏิบัติการในการจัดบริการสาธารณะและการมีส่วนร่วม ซึ่งยืนยันได้
ว่าความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการปฏิรูปหรือกดดันให้เกิดการปฏิรูปต่อสิ่งต่าง ๆ ที่ พวก
เขาต้ องเผชิญอยู่ ทั้ งนี้พ้ ืนที่ ที่มีขนาดใหญ่จะถูกคาดหวังในความสามารถในการสร้างปฏิ สัมพันธ์ให้เกิด
ขึ้นกับการปฏิรูป และมีต้นทุนทางด้านโอกาสมากกว่าพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งมีขนาดทรัพยากรน้อยกว่า แต่ใน
ทานองเดียวกันพื้นที่ขนาดเล็กจะสามารถปฏิรูปการเมืองและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยเพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมที่สาเร็จได้มากกว่า
5) บริบทด้ านประชาธิปไตยท้ องถิ่ น เงื่อนไขสุดท้ ายที่ เป็นเงื่อนไขที่ มีผลกระทบต่ อการ
ปฏิรูปองค์กรปกครองท้องถิ่น ที่ข้น
ึ อยู่กับชนิด/รู ปแบบของประชาธิปไตยท้องถิ่น โดยเฉพาะการกระจาย
อานาจการตัดสินใจภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในระบบผู้นาท้ องถิ่นเข้มแข็ง (Strong leader)
ภาวะผู้นาทางด้านปัจเจกบุคคลจะมีคุณค่าสูงและตอบสนองต่อการแบ่งแยกระหว่างผู้นาทางการบริหาร
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และสภาซึ่งทาหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัติ ส่วนระบบคณะกรรมการ (Local commission) ซึ่งประกอบด้วย
คณะผู้นาท้ องถิ่นที่เข้มแข็งและทาหน้าที่ควบคุมการบริหารท้องถิ่นในรู ปสภาจะเป็นรู ปแบบที่มีคุณภาพ
ต่อการตัดสินใจและรับผิดชอบในการจัดให้บริการและผลประโยชน์สาธารณะที่เกิดขึ้น
จากปัจจัยต่าง ๆ ตามที่ ได้นาเสนอมาในกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กรปกครองท้ องถิ่ น
ในยุโรปไปสู่การบริหารปกครอง (Governance) ขึ้น ซึ่งการที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้จาเป็นที่
จะต้ องอาศั ยการศึ กษาลั กษณะการเปลี่ ยนแปลงในการปฏิ รู ปในปั จจั ยต่ าง ๆ เพื่ อให้ องค์ การบริ หาร
ท้องถิ่นมีความสามารถในการจัดทาบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ สร้าง
การเปลี่ ยนแปลงทางด้ านประชาธิปไตย และมีผลการปฏิ บัติงานที่ สร้างความชอบธรรมและรับผิดชอบ
เกิดขึ้น ซึ่งสามารถสรุ ปเป็นแผนภาพได้ดังนี้
ปัจจัยด้าน
การปฏิรูป

กระบวนการ

ประชาธิปไตย

ปฏิรูปภายใน
องค์กรปกครอง

ท้องถิ่น

ท้องถิ่น

กระบวนการปฏิรูป
ภายนอกองค์กร
ปกครองท้องถิ่น

เงื่อนไขการปฏิรูปบริบทขององค์กรปกครองท้องถิ่น
- ด้านโครงสร้างของรัฐและรู ปแบบของรัฐบาล
- ด้านวัฒนธรรมและธรรมเนียมการบริหาร

- ด้านกฎหมายและความเป็นนิติบุคคล
- ด้านเขตพื้นที่ในการให้บริการสาธารณะ
- ด้านประชาธิปไตยท้องถิ่น

ภาพที่ 1. แผนภาพสรุปลักษณะของปัจจัยในกระบวนการปฏิรูปการบริหารปกครองท้องถิ่นของยุโรป

สรุป
การศึ กษาแนวคิ ดการบริ หารปกครองในบริ บทของยุ โรป ท าให้ เห็ นถึ งความแตกต่ างกั นของ
มุ มมองและวิ ธีการปฏิ บั ติ ในแต่ ละกลุ่ มประเทศที่ มี ภาษาและวั ฒนธรรมการบริ หารที่ แตกต่ างกั น ซึ่ ง
แน่นอนว่า “กลุ่มอังกฤษ” ถือได้ว่าเป็นกระแสหลักของผลงานด้านการบริหารปกครองที่ถูกประเทศอื่น ๆ
ได้มีการนาไปประยุ กต์ใช้ เพื่อการปฏิรูปภาครัฐในการจัดทาบริการสาธารณะในลั กษณะต่าง ๆ ซึ่งทาให้
เกิดเป็นตัวแบบการบริหารปกครองในแบบของตนเองตามที่ได้นาเสนอไปแล้ว แต่สิ่งสาคัญที่เห็นได้ชัดใน
กลุ่มเยอรมัน กลุ่มดั ชท์ และกลุ่มสะแกนดิ เนเวีย ได้ พยายามสร้างวี ธีการบริหารปกครองแบบยุ โรป ขึ้น
ใหม่ โดยได้ให้ความสาคัญของ “รัฐ” (State) และ “พลเมือง”(Citizen) มากกว่า “กลไกตลาด” (Market)
และ “หลั กการจั ด การสมั ย ใหม่ ” (Modern management) ที่ น ามาใช้ ใ นการปฏิ รู ปการจั ดท าบริ การ
สาธารณะ เพราะธรรมเนียมการบริหารปกครองของยุโรปที่เข้มแข็งเป็นทุนเดิมนั้น ได้ยึดความชอบธรรม
ตามหลักกฎหมายที่ รัฐแต่ละแห่งบัญญัติถึงขอบเขตด้านอานาจหน้าที่ในการดาเนินการต่าง ๆ ในภารกิจ
ของรัฐที่ มุ่งต่ อการมอบบริการและสวั สดิ การที่ ดีแก่ “พลเมือง” ของพวกเขา ไม่ใช่ การนาเครื่องมือทาง
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กลไกตลาด หรือเทคนิคการจัดการสมัยใหม่ มาปรับเปลี่ยนกลไกการบริหารภาครัฐ โดยไม่คานึงถึงความ
เหมาะสมและสอดคล้ องกับบริบทและวั ฒนธรรมการบริหารของตนหรือไม่ อย่างไร ทาให้แนวคิ ดการ
บริหารปกครองที่ เกิดขึ้นในบริบทของยุโรปมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป มีการปรับปรุ งและพัฒนากลไกต่าง ๆ
ในภารกิจของรัฐในการจัดบริการสาธารณะที่ มุ่งต่อคุณภาพและประสิทธิภาพที่ ประชาชนจะได้รับ และ
ขณะเดียวกันก็การทาให้ประชาชนตระหนักรู ้ถึงความสาคัญของ “รัฐ” ในฐานะแหล่งกาเนิดของบริ การ
สาธารณะและสวัสดิ การต่ าง ๆ ที่ เกิดขึ้นผ่านกลไกต่าง ๆ ของรัฐ ไม่ใช่ “รัฐบาล” ที่ เป็นฝ่ายการเมืองใน
การกาหนดนโยบายและใช้นโยบายเป็นเครื่องมือในการสร้างการรับรู ้และเปลี่ยนแปลงความศรัทธาของ
ประชาชนเป็ นคะแนนเสี ยงในการสนั บสนุ นรั ฐบาล หรื อต่ อต้ านดั งที่ เกิ ดขึ้ นในการปฏิ รู ปภาครั ฐใน
ประเทศอื่น ดังนั้น การบริหารปกครองที่เกิดขึ้นในบริบทของยุโรปจึงเป็นมุมมองที่ “รัฐ” มีความสาคัญใน
การส่งเสริมและชี้ นาการผลิ ตบริการสาธารณะ/สวั สดิ การของรัฐ ผ่านหน่วยงานที่ มีความเชี่ ยวชาญ มี
ความเป็นมืออาชีพ และมีความชอบธรรมที่ จะทาหน้าที่ ในการให้บริการสาธารณะ โดยเฉพาะองค์ การ
บริ หารท้ องถิ่ น ซึ่ งเป็ นรั ฐบาลในระดั บท้ องถิ่ นที่ ใกล้ ชิ ดกั บการแก้ ไขปั ญหาและตอบสนองต่ อความ
ต้องการของประชาชน ทาให้แนวคิดการบริหารปกครองมีความเฟื้ องฟูมากในกลไกการบริหารท้องถิ่น ที่
ความเป็ นรั ฐบาลได้ มี การขยายบทบาทไปยั ง องค์ กรที่ ไม่ ใช่ รั ฐบาลอื่ น ๆ เพื่ อเข้ า มาเสริ มสร้ า งการ
จัดบริการสาธารณะในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและเกิดการปปฏิรูปการบริหารท้องถิ่นที่มีลักษณะใหม่ๆ และ
กลายเป็นตัวแบบให้ประเทศอื่น ๆ ได้ศึกษาเรียนรู ้ต่อไป
สุ ดท้ าย จากการศึ กษามุมมองและบทเรี ยนของการปฏิ รูปการบริหารท้ องถิ่ นของประเทศใน
ยุโรป ที่ พบคือ องค์กรปกครองท้ องถิ่นคือแกนกลางสาคัญในการดาเนินการในภารกิจต่าง ๆ แทน “รัฐ”
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมอานาจอธิปไตยและที่ มาของการบริการสาธารณะที่ มีคุณภาพ รวมถึงสวัสดิการที่ดี
มายังประชาชนของรัฐนั้น ๆ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ได้ชี้ให้เห็นแล้วว่า ประสบการณ์การปฏิรูปการบริหาร
ปกครองท้องถิ่นในยุโรป ได้ให้ความสาคัญกับ “คุณภาพของบริการ” และ “คุณค่าของประชาธิปไตย” ซึ่ง
สิ่งแรกเกี่ยวกับสถานะของ “รัฐ” ที่ มีหน้าที่ จัดบริการสาธารณะที่ มีคุณภาพต่อประชาชน และสิ่งต่ อมา
เกี่ยวข้องกับ “ประชาชน” ที่ เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดบริหารท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ ซึ่งเป็นลักษณะสาคัญ
ในบริ บทของการขั บเคลื่ อนการปฏิ รูปการบริหารท้ องถิ่ นในกลุ่มประเทศยุ โรป และกลายเป็นตั วแบบ
“การปฏิ รู ปการบริ หารท้ องถิ่ นแบบยุ โรป” ที่ วางอยู่ บนการส่ งเสริมคุณค่ าประชาธิปไตยท้ องถิ่ น เพื่อ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบริหารปกครองท้องถิ่น จนทาให้เกิดการขยายตัวของเครื่องมือและปัจจัยการ
บริหารต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปการบริหารในการส่งมอบบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
ต่อประชาชนในท้องถิ่น นั่นเอง
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