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ค�ำน�ำสถาบันพระปกเกล้า

หลั ก การเรื่ อ งธรรมาภิ บ าลหรื อ การบริ ห ารจั ด การที่ ดี นั้ น
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานที่เป็นที่สนใจของสังคมไทย ทั้งจาก
หน่วยงานของรัฐและเอกชน มีความพยายามในการน�ำหลักธรรมาภิบาล
มาประยุ ก ต์ ใช้ ทั้ ง นี้ ก ารน�ำธรรมาภิ บ าลจากแนวคิ ด สู ่ ก ารปฏิ บั ติ
อาจจะยังไม่สอดคล้องกันนัก ปัญหาเรื่องความโปร่งใสในการด�ำเนิน
โครงการ ไม่วา่ จะเป็นในราชการส่วนท้องถิน่ ราชการส่วนกลาง ยังสร้าง
ความเคลือบแคลงใจให้กับสังคมอยู่เสมอมา
แต่ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าการผลักดันการใช้หลักธรรมาภิบาล
มาสู่การบริหารราชการยุคใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ภาครัฐ
อย่างเห็นผลและมีประสิทธิผล ภาครัฐจึงมีการปรับตัวมีความพยายาม
ในการออกกฎกติกาใหม่ หลักการใหม่ และระเบียบวิธีใหม่ มีระบบ
การบริการประชาชนที่มีความทันสมัย มีระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ในการบริหารจัดการเพื่อท�ำให้ประชาชนมีความพึงพอใจและไว้วางใจ
หน่วยงานภาครัฐ โดยหากน�ำหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ให้เป็นผล
มิตติ า่ งๆ ของธรรมาภิบาลจะสามารถช่วยให้การด�ำเนินการภาครัฐบรรลุ
เป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
สิ่งส�ำคัญจากการด�ำเนินงานก็คือ ภาครัฐต้องทราบระดับ
การมีธรรมาภิบาลของตนเพือ่ การปรับปรุงให้ดขี นี้ ด้วย และควรทราบว่า
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ธรรมาภิบาลได้ถูกน�ำมาใช้ได้มากน้อยเพียงใด ด้วยเหตุนี้ การมีตัวชี้วัด
ที่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงจะช่วยในการปรับปรุงการท�ำงานให้
มีธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่
สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายใต้ก�ำกับของ
ประธานรัฐสภา ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในเรือ่ งดังกล่าว ได้มกี ารศึกษา
เรื่องธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการท�ำการศึกษารวบรวม
วรรณกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งธรรมาภิบาลรวมทัง้ ทีม่ ผี ศู้ กึ ษาไว้ทงั้
ในและต่างประเทศ เพือ่ เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในเรือ่ งธรรมาภิบาล การพัฒนา
ตัวชีว้ ดั ธรรมาภิบาลอันสอดคล้องกับกฎหมายไทย การสร้างเครือ่ งมือเพือ่
ช่วยในการน�ำมาทดสอบประเมินความมีธรรมาภิบาลทีส่ ามารถใช้ได้จริง
ในระดับองค์กร อย่างไรก็ดี ด้วยสภาพสังคมทีม่ กี ารวิวฒ
ั น์อยูต่ ลอดเวลา
การศึกษาเรือ่ งดังกล่าวจึงต้องมีการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนา
แนวคิดใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ และปรับปรุงให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ จึงน�ำมาสูก่ ารจัดท�ำ
ชุดหนังสือ “ตัวชีว้ ดั หลักธรรมาภิบาลและการประยุกต์ใช้ในสังคมไทย” นี้
สถาบันพระปกเกล้า ต้องขอขอบคุณนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
ด้านธรรมาภิบาลในสาขาต่างๆ ที่สร้างผลงานนี้ขึ้น โดยคาดหวังว่า
จะเป็นค�ำตอบและหนทางทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามมีธรรมาภิบาลของสังคมไทย
ต่อไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือตัวชี้วัดธรรมาภิบาลเล่มนี้จะเป็น
ส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแพร่หลักการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบันได้

ศาตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
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1. บทน�ำ
แนวคิ ด เรื่ อ งการมี ส ่ ว นร่ ว มถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งที่ ทั น สมั ย และ
มีความส�ำคัญในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะในทางการเมือง
ในทางสังคมศาสตร์ ในองค์กรการศึกษา ในการบริหารราชการแผ่นดิน
ในวงการเศรษฐกิจ และการท�ำงานสาธารณะ และยังมีในสาขาอื่นๆ
ทีม่ คี วามแตกต่างกันไป ในเรือ่ งของการให้คำ� จ�ำกัดความ ในทางการเมือง
การมีส่วนร่วมหมายถึง การร่วมมืออย่างกระตือรือร้นของพลเมือง
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสาธารณะ เป้าหมายของการมีส่วนร่วม
ในทางการเมืองจะเป็นเรือ่ งของการบูรณาการให้พลเมืองทัง้ หมดเข้ามา
สู่กระบวนการตัดสินใจในทางการเมือง การเคลื่อนไหวของสังคมที่ให้
ความส�ำคัญกับการใช้อำ� นาจ ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
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ของรัฐและประชาชนซึ่งเป็นประเด็นสากล ตลอดจนมีการขับเคลื่อน
ของภาคประชาชนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน
การศึกษาเรือ่ งการมีสว่ นร่วมของประชาชนในหลายประเทศและแนวโน้ม
ในทางทฤษฎีของการมีส่วนร่วมตลอดจนการศึกษาวิจัยผลการศึกษา
พบว่า การมีสว่ นร่วมอย่างมีความหมายประสบความส�ำเร็จอยูใ่ นระดับ
ท้องถิน่ ค่อนข้างมาก และมีการเสนอว่าการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐ
และผู้บริหารควรจะใช้ความพยายามในการที่จะเพิ่มระดับของการให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลมากขึ้น ตลอดจนการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจให้กับพลเมืองในการบริหารงานของท้องถิ่น (Edwards,
2013, pp. 1-28) นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาของนักวิชาการหลายคนที่
พบว่า การบริการสาธารณะที่มีการด�ำเนินการร่วมกันระหว่างภาคส่วน
ต่างๆ จัดว่ามีความส�ำคัญในวงจรของการบริการที่เกิดขึ้น ตลอดจน
ในกระบวนการด�ำเนินการบริการสาธารณะ สามารถแบ่งออกได้เป็น
สามระดับ คือ ระดับปัจเจก ระดับกลุม่ และระดับการท�ำงานแบบหุน้ ส่วน
ตลอดจนมิตขิ องการด�ำเนินการมี 4 ช่วงคือ การเปิดโอกาสให้ดำ� เนินการ
การร่วมออกแบบวางแผน การให้บริการสาธารณะ และการประเมินผล
ซึ่งในมิติเหล่านี้มีตัวอย่างมากมายที่ด�ำเนินการจนประสบความส�ำเร็จ
ด้วยการมีสว่ นร่วมของหลายภาคส่วน (Nabatchi et.al, 2017) นอกจากนี้
ในยุคปัจจุบนั ทีม่ กี ารพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ประกอบกับค่านิยมของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป
รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว การมีส่วนร่วม
ของประชาชนทั้งในกระบวนการนโยบายสาธารณะ และในการบริการ
สาธารณะจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็น ทั้งนี้ เป้าหมายของการมีส่วนร่วมก็คือ
เพือ่ เสริมสร้างการให้สาธารณชนหรือประชาชนโดยรวมได้มบี ทบาทมากขึน้
โดยเฉพาะในกระบวนการตัดสินใจ นั่นคือการมีโอกาสมากขึ้นในการ
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สื่อสารระหว่างหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ตัดสินใจ และสื่อสารกับประชาชน
แม้จะต้องใช้เวลาและมีต้นทุนมากขึ้นก็ตาม (Wouters, Hardie-Boys,
& Wilson, 2011; IAP2, 2022) อีกประการหนึ่ง การมีส่วนร่วมถือเป็น
หลักการส�ำคัญของธรรมาภิบาลเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบเหล่านีด้ จู ะเข้าใจยาก (Dinica, 2018) และการมีสว่ นร่วม
อย่างแท้จริงมักจะไม่เกิดขึน้ ทีส่ ำ� คัญการเสวนา การสือ่ สาร การมีขอ้ มูล
ข่าวสาร ทีเ่ ป็นสิง่ จ�ำเป็นในการมีสว่ นร่วมยังมีขอ้ จ�ำกัด (Abdullah, 2016)
และประชาชนมักไม่มนั่ ใจว่าผลของการมีสว่ นร่วมจะน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจ
อย่างไร
นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560
ได้บัญญัติในเรื่องของการมีส่วนร่วมไว้อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ ดังกล่าว
มาข้างต้นว่าการมีสว่ นร่วมเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของธรรมาภิบาล และ
ในรัฐธรรมนูญนีไ้ ด้มปี ระเด็นการมีสว่ นร่วมหลายมาตรา เป็นการมีสว่ นร่วม
ที่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สามารถริเริ่มกฎหมาย รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร มีสว่ นร่วมในการอนุมตั ิ อนุญาต รับรูข้ อ้ มูลสาธารณะ มีสว่ นร่วม
ในเรื่องการปกครอง การจัดท�ำกฎหมาย และการจัดการทุจริต รวมทั้ง
การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายต่างๆ โดยทีป่ ระชาชนสามารถมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นต่อรัฐก่อนการด�ำเนินการ ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
ออกกฎหมายและท�ำหนังสือสัญญา เป็นต้น จึงนับว่ารัฐธรรมนูญ
ได้เปิดโอกาสให้มเี รือ่ งของการมีสว่ นร่วมอย่างครบถ้วนทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่
การริเริ่ม ไปจนกระทั่งการรับรู้ การแสดงความคิดเห็น การพิจารณา
หรือร่วมปรึกษาหารือและตัดสินใจ การร่วมด�ำเนินการ การฟ้องร้องรัฐ
การติดตามประเมินผล การรับผลและการได้รับการเยียวยาจากรัฐ
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ส่ ว นในการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจ ประชาชนย่ อ มมี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการพิจารณา เสนอแนะ ร่วมตัดสินใจทางการเมือง ร่วมด�ำเนินการ
ทั้งนี้ประชาชนและชุมชนย่อมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม
ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิทักษ์ศาสนา พัฒนา
ประเทศ ต่อต้านการทุจริต เป็นต้น และยังเปิดโอกาสให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และเอกชน มีสว่ นร่วมด�ำเนินการในการบริการสาธารณะต่างๆ
ประชาชนยังมีสิทธิในการฟ้องรัฐ ติดตาม ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ
ประเมินผล ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย ส�ำหรับการเยียวยา ประชาชนย่อมได้รับการเยียวยา
ความเดือดร้อน เสียหายจากผลกระทบ และ รับผลประโยชน์จาก
การด�ำเนินการ จึงนับว่า การมีสว่ นร่วมเป็นสิง่ ทีร่ บั รองโดยรัฐธรรมนูญไทย
แต่การปฏิบัติให้เป็นผลเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของสังคมไทย
ยังมีข้อจ�ำกัดอยู่ เพราะหน่วยงานของรัฐมักเข้าใจว่าได้ด�ำเนินการแล้ว
แต่ประชาชนบางส่วนยังไม่ยอมรับแนวทางทีร่ ฐั ด�ำเนินการนัน้ ประกอบกับ
ยังไม่มแี นวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนและมีมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ การไม่มี
ตัวชี้วัดที่เข้าใจได้ง่าย สามารถน�ำไปสู่การประเมินตนเองเพื่อปรับปรุง
การท�ำงานให้ดีขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมาเคยมีการจัดท�ำตัวชี้วัดที่เป็น
รูปธรรม ขึ้นแล้ว (สถาบันพระปกเกล้า, 2564) แต่เพราะสถานการณ์
เปลี่ยนแปลงไป มีรูปแบบของการน�ำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น ค่านิยม
ของประชาชนก็ปรับเปลีย่ น ลักษณะของประชากร ยังมีความหลากหลาย
และมีการรองรับสิทธิที่กว้างขวางกว่าแต่ก่อน จึงควรมีการพิจารณา
ทบทวนเพือ่ ให้สอดคล้องและปรับเข้ากับบริบทต่างๆ อันจะน�ำไปสูก่ ารเกิด
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
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2. ความหมายและลักษณะของการมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) เป็น
การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีสว่ นร่วมทางการเมือง และการบริหาร
เกีย่ วกับการตัดสินใจในเรือ่ งต่างๆ รวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากรของชุมชน
และของชาติ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ และความเป็นอยูข่ องประชาชน
โดยการริเริ่ม การให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา
ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมติดตามตรวจสอบ ร่วมรับผล ตลอดจน
การควบคุมโดยตรงจากประชาชน การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็น
กระบวนการซึง่ ประชาชน หรือผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้มโี อกาสแสดงทัศนะ
และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา
(วันชัย วัฒนศัพท์,ผูแ้ ปล, 2543,น.25-28) รวมทั้งมีการน�ำความคิดเห็น
ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก�ำหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ
การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสือ่ สารในระบบเปิด กล่าวคือ
เป็นการสื่อสารหลายทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ และเป็นการเสริมสร้าง
ความสามัคคีในสังคม ทัง้ นี้ เพราะการมีสว่ นร่วมของประชาชน เป็นการเพิม่
คุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จา่ ยและการสูญเสียเวลาทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ จากการมีความขัดแย้ง การเห็นต่างและตกลงกันไม่ได้ดว้ ยเหตุของ
การไม่ยอมรับ ไม่ไว้วางใจกันเป็นต้น การมีสว่ นร่วมน�ำไปสูก่ ารมีขอ้ ตกลงร่วม
และอาจเกิดฉันทามติได้ ท�ำให้งา่ ยต่อการน�ำไปปฏิบตั ิ อีกทัง้ ช่วยหลีกเลีย่ ง
การเผชิญหน้าใน ”กรณีท่ีร้ายแรงที่สุด” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือ
และความชอบธรรม ช่วยให้ทราบถึงความห่วงกังวลของประชาชน และ
ค่านิยมของสาธารณชน รวมทัง้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของแต่ละฝ่าย
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เกิดความเชีย่ วชาญในการด�ำเนินการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วม หรือเกิด
ประสบการณ์ทดี่ ใี นการมีสว่ นร่วม และความคิดสร้างสรรค์ของสาธารณชน
การมีส่วนร่วมเป็นยกระบวนการต่อเนื่อง และไม่มีจ�ำนวนของขั้นตอน
ล�ำดับกระบวนการทีช่ ดั เจน แต่เพือ่ ให้เข้าใจง่าย สามารถแบ่งเป็นล�ำดับได้
4 ขั้ น คื อ การให้ ข ้ อ มู ล (inform the public) การฟั ง สาธารณชน
(listen to the public) การเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ปญ
ั หา (engage in
problem solving) และการพัฒนาความตกลง (develop agreements)
(Creighton, 2005, pp. 8-9)
การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นทัง้ เป้าหมายและเป็นกระบวนการ
ในทางสังคมศาสตร์การมีส่วนร่วมหมายถึงการบูรณาการร่วมกันของ
แต่ละคน และการท�ำงานร่วมกันขององค์กรต่างๆ เพือ่ ท�ำให้กระบวนการ
ทางสังคมที่ดีขึ้น เป้าหมายหลักก็คือการรวมตัวกันทางสังคม ไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง และการหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติ ในทางด้านการศึกษา
การมีสว่ นร่วมหมายถึงการบูรณาการให้เด็กและเยาวชนเข้าสูก่ ระบวนการ
ทางการศึกษาและการก�ำหนดรูปแบบทางการศึกษา ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ต่างๆ ก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ทางด้านเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม
ยังให้ความส�ำคัญกับผูท้ ที่ ำ� งานด้วย เช่น ลูกจ้าง พนักงาน โดยค�ำนึงถึง
ค่านิยมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทีร่ วมประชาชน องค์กรเอกชนและผูเ้ กีย่ วข้อง
ต่างๆ เช่นเดียวกันแนวคิดของการมีส่วนร่วมในเรื่องของการบริหาร
ทีเ่ ป็นการด�ำเนินการอันน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจทางการบริหาร ด้วยการเข้ามา
มีบทบาทในขั้นตอนต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เริ่มตั้งแต่ การรับรู้
ข้อมูล และการแสดงความคิดเห็นเป็นต้น
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การมีส่วนร่วม คือ รูปแบบต่างๆ ของการที่ประชาชนเข้าไป
มีบทบาททั้งโดยปัจเจก หรือผ่านการจัดองค์กรเป็นกลุ่ม และสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น และแสดงความสนใจ
ตลอดจนมีศักยภาพในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจหรือต่อผลลัพธ์
ของเรื่องต่างๆ (Beckley et al., 2005, p.15). การส่งเสริมสิทธิในการมี
ส่วนร่วมจึงเป็นหลักการทีส่ ำ� คัญของการท�ำงานสาธารณะ ทัง้ นีผ้ ทู้ ที่ ำ� งาน
เพือ่ สังคมควรได้รบั การส่งเสริมให้เข้ามาเกีย่ วข้องอย่างเต็มที่ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการบริการสาธารณะควรเป็นวิธีที่สร้างพลัง
ให้กับประชาชนในทุกๆ ด้านของการตัดสินใจ และในการด�ำเนินการ
ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา เป้าหมายหลักหรือผลของ
การมีส่วนร่วมคือการบูรณาการร่วมกัน และวิธีการบูรณาการก็คือ
การมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (active participation) การมีส่วนร่วม
อย่างกระตือรือร้นจึงเป็นการให้ความส�ำคัญกับกระบวนการ (process) โดย
หากพิจารณาเพียงผลหรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื การมีสว่ นร่วมทีไ่ ม่กระตือรือร้น
(passive participation) เพราะละเลยกระบวนการซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญ
อย่างไรก็ตาม สิง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื วิธกี ารในการด�ำเนินกิจกรรม การมีสว่ นร่วม
มักจะเป็นการมีสว่ นร่วมอย่างกระตือรือร้น นอกจากนีใ้ นการมีสว่ นร่วม
ยังมีความหวังว่าจะเกิดความสัมพันธ์ทเี่ ข้มแข็งระหว่างภาคส่วนต่างๆ และ
มีการพิจารณารูปแบบต่างๆ ของการมีสว่ นร่วมด้วย ทัง้ นีก้ ารมีสว่ นร่วม
ทีไ่ ม่กระตือรือร้น สามารถปรับท�ำให้เกิดการมีสว่ นร่วมทีก่ ระตือรือร้นได้
ในปัจจุบันนี้มีแนวคิดที่ใหม่ๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและ
ยังจะดูเหมือนมีความย้อนแย้งกันอยู่เช่นคุณลักษณะส�ำคัญของมนุษย์
ในยุคนี้ ดูเหมือนจะเป็นการไม่บูรณาการกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานมนุษย์
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โดยดูเหมือนจะชอบอยูค่ นเดียวมากขึน้ และรูส้ กึ แยกจากผูอ้ นื่ แยกจาก
สังคม แยกจากการเมือง เศรษฐกิจ การบริหาร หรือจากธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และมีการสื่อสารแบบไม่ต้องพบหน้า ประกอบกับปัจจุบัน
มีรปู แบบของการมีสว่ นร่วมทีไ่ ม่กระตือรือร้น (ซึง่ เป็นการมีสว่ นร่วมทีผ่ วิ เผิน
ให้ประชาชนเป็นเพียงผูร้ บั รูเ้ สียส่วนมาก) ไปจนกระทัง่ ถึงการมีสว่ นร่วม
ทีก่ ระตือรือร้น (ทีเ่ น้นการสือ่ สารหลายทาง มีการฟังกัน เสวนาแลกเปลีย่ น)
มากมาย ในสั ง คมยุ ค ใหม่ แ ต่ ล ะคนสามารถมี ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า ง
กระตือรือร้นในกิจกรรมของสังคมได้ แต่ไม่จ�ำเป็นที่จะแสดงว่าพวกเขา
สามารถที่จะมีความสุข ในการมีส่วนร่วมที่ไม่กระตือรือร้น บางคน
อาจไม่ตอ้ งท�ำอะไรมากมายแต่ประสบความส�ำเร็จ ในทางตรงข้าม บางคน
มีกิจกรรมแต่ยังคงล้มเหลว ทั้งนี้เพราะรูปแบบของการมีส่วนร่วม
มีความแตกต่างและไม่เหมาะสม
ส�ำหรับการมีส่วนร่วมที่ไม่กระตือรือร้น จะเป็นเรื่องของ
การเข้าถึงบางสิง่ บางอย่างและมีสว่ นร่วมในบางกิจกรรมได้โดยอัตโนมัติ
ประชาชนไม่ต้องท�ำอะไรมากมาย ส่วนมากเป็นการรับรู้ หรือแสดง
ความคิดเห็นที่ใส่ลงไปในรูปแบบที่ก�ำหนด เช่น ผ่านช่องทางต่างๆ
ทีก่ ำ� หนดไว้แล้ว อาจจะมีผมู้ าตอบสนองภายหลัง ขณะทีก่ ารมีสว่ นร่วม
ทีก่ ระตือรือร้น แนวคิดนีจ้ ะหมายถึง กระบวนการทีก่ ระตือรือร้น ทีไ่ ม่ได้
เข้าไปร่วมอย่างอัตโนมัติ แต่ต้องมีการท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก่อนจะเข้าไป
มีส่วนร่วม จึงต้องมีความพยายามที่จะเข้าร่วม มีการด�ำเนินกิจกรรม
ที่น่าจะท�ำให้เกิดการสื่อสาร และแลกเปลี่ยนมุมมองได้
ดังนั้น ความเข้าใจของการมีส่วนร่วมจึงมีการเปลี่ยนแปลง
ในช่วงเวลาต่างๆ ซึง่ เปลีย่ นแปลงไปจากกระบวนการมีสว่ นร่วมในเริม่ แรก
ทีเ่ ป็นพืน้ ฐาน และมีกฎกติกาทีเ่ ข้มงวด โดยทีห่ ลักการของการมีสว่ นร่วม
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จะให้ความส�ำคัญกับความสามารถ ความเสมอภาค และอิสรภาพ
ของผู้เข้าร่วม ตลอดจนการเสียสละ มีจิตสาธารณะที่จะร่วมกันท�ำงาน
เพื่อให้เกิดสิ่งที่ดีกว่า
จากการศึกษาของ Wildfeuer, A. G., & Wirth, C. (2011) พบว่า
ในแนวคิดทางปรัชญาโบราณ การมีสว่ นร่วมเริม่ ต้นโดยสะท้อนให้เห็นว่า
การมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดที่บริสุทธิ์ สามารถตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของสรรพสิ่ ง ตระหนั ก ถึ ง จิ ต วิ ญ ญาณของทุ ก คน และเชื่ อ มสิ่ ง นั้ น
เข้าด้วยกัน มนุษย์และสิ่งต่างๆ ของโลก ควรจะอาศัยการมีส่วนร่วม
ตามกฎธรรมชาติเพือ่ ประโยชน์ของมนุษย์ หรือสามารถทีจ่ ะมีสว่ นร่วมใน
ภายใต้กฎธรรมชาติ ถ้ามนุษย์ไม่ดำ� เนินการก็จะสูญเสียเสรีภาพ สูญเสีย
ความสุขและประโยชน์ของตน เช่น สวัสดิการของตนเอง และ สวัสดิการ
ทางเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
หลังยุคกลางในช่วงศตวรรษที่ 13 - 14 เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งเสรีภาพ
เจตจ�ำนงของแต่ละคน ขณะทีโ่ ลกก็อาจเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ในยุคใหม่
การอยูร่ ว่ มกันทางสังคมและการเมืองต้องถูกสร้างขึน้ โดยต้องมีระเบียบ
การสร้างวิถชี วี ติ ใหม่ การสร้างกฎระเบียบใหม่ กฎระเบียบของชีวติ ทาง
สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และรัฐ ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวกับจิตใจ
ของมนุษย์เอง เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะสร้างสิ่งนี้ กฎระเบียบใหม่
จึ ง เป็ น ผลจากมนุ ษ ย์ เ อง ความต้ อ งการปกครองตนเองก็ เ กิ ด ขึ้ น
การมีส่วนร่วมจึงเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน
การมีส่วนร่วมที่มีความกระตือรือร้นจึงเป็นการมีส่วนร่วม
ในการสร้างกฎระเบียบใหม่ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจสังคมและอื่นๆ
โดยใช้ระดับของปัญญาที่สูง ใช้ความสามารถทางจิตใจ และสังคมที่สูง
ทฤษฎีสัญญาทางสังคม เช่นจาก จอห์น ล็อก โทมัส ฮอบส์ และอื่นๆ
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ทฤษฎีนคี้ ดิ ว่า กฎระเบียบใหม่ของการอยูร่ ว่ มกันของสังคมเป็นสิง่ ส�ำคัญ
และให้ความส�ำคัญกับวิธีการที่จะสร้างกฎระเบียบสังคมพื้นฐาน ไม่ใช่
เพียงสิ่งที่อยู่ภายในเรื่องของกฎระเบียบจากภายนอก แต่หมายถึง
ความเท่ า เที ย ม และศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ อี ก ทั้ ง ยั ง คิ ด ถึ ง
เรื่องปัจเจกที่มีความแตกต่างและสามารถมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
เพือ่ ด�ำเนินการตามระเบียบสังคม และวิธกี ารทีพ่ วกเขาเข้าไปมีสว่ นร่วม
มีความหลากหลาย แนวคิดนีจ้ งึ เป็นแนวคิดของประชาธิปไตย เป็นรูปแบบ
ของการบริหารการปกครองทีใ่ ห้พลเมืองของรัฐทีเ่ ป็นประชาธิปไตยเข้ามา
มีสว่ นร่วมในทางการเมือง เป็นเป้าหมายของการมีสว่ นร่วมทีก่ ระตือรือร้น
ในสังคมยุคใหม่การมีสว่ นร่วมมักจะเป็นเรือ่ งของการบูรณาการ
เป็นการด�ำเนินการในลักษณะที่มีการก�ำหนดกฎเกณฑ์ของตนเอง และ
คุณลักษณะที่ส�ำคัญของมนุษย์ในสังคมยุคใหม่นี้มักจะเป็นเรื่องของ
การมีอตั ลักษณ์ มีความแตกต่าง หากความรูส้ กึ หรือความคิดของพวกเขา
ไม่ได้ถกู น�ำเข้าไปพิจารณา จึงอาจเกิดการมีสว่ นร่วมในสถานการณ์ทเี่ ลวร้าย
เพราะผู้มีส่วนได้เสียบางส่วนอาจถูกละเลย ดังนั้น ในสถานการณ์ใหม่
ก็คอื รูปแบบของการมีสว่ นร่วมมีการเปลีย่ นแปลงไปจากยุคก่อนๆ ภาครัฐ
มักจัดการมีส่วนร่วมแบบไม่กระตือรือร้น เป็นเรื่องของการมาร่วมเพื่อ
ได้รับสิ่งของ มาเพียงรับรู้ หรือเพื่อให้ความร่วมมือตามที่ขอ และแทบ
ไม่มีผลต่อสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับเสียงของประชาชนไม่ค่อย
มีการรับฟัง จึงมีความต้องการที่จะท�ำให้การมีส่วนร่วมที่มีความหมาย
เกิดขึน้ จริงมากขึน้ และเรียกร้องซึง่ การมีสว่ นร่วมทีม่ คี วามกระตือรือร้น
ของประชาชนมากขึน้ โดยเป็นเรือ่ งของการด�ำเนินการของผูค้ นในยุคใหม่
เป็นแนวคิดของการมีส่วนร่วมที่ค่อนข้างจะมีความซับซ้อน มีการใช้
รูปแบบและเทคโนโลยีทหี่ ลากหลาย สามารถเข้าถึงประชาชนกลุม่ เฉพาะ
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น ท�ำให้การมีส่วนร่วม
เป็นเรือ่ งทีป่ ระชาชนมีความหวัง เป็นเรือ่ งทีป่ ระชาชนรูว้ า่ เราสามารถทีจ่ ะ
บรรลุความหวังได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการส�ำคัญของประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชน
การเคลื่อนไหวของสังคมที่ให้ความส�ำคัญกับอ�ำนาจนิยม
ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 20 ท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐและประชาชน ในลักษณะที่ประชาชนเป็นผู้รับ รัฐเป็นผู้ให้
ต่อมาในยุคศตวรรษที่ 21 มีการขับเคลือ่ นของภาคประชาชนทีต่ อ้ งการ
แสดงความคิดเห็นในการบริหารงาน มีการศึกษาวิจัยที่ผลการที่ศึกษา
พบว่า การมีสว่ นร่วมอย่างมีความหมาย มีทศิ ทางทีน่ ำ� ไปสูค่ วามส�ำเร็จ
ในระดับท้องถิน่ และยังเสนอว่าการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐและ
ผู้บริหารควรจะใช้ความพยายามในการเพิ่มระดับของการให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ตลอดจนการเสริมสร้างความพึงพอใจให้กับ
ประชาชนในการบริหารงานของท้องถิ่น (Edwards, 2013, pp. 1-28)
นอกจากนี้ยังพบว่า การบริการสาธารณะเป็นการด�ำเนินการร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ และมีความส�ำคัญในวงจรของการบริการมากขึน้
ทั้งนี้กระบวนการด�ำเนินการสามารถแบ่งออกได้เป็นสามระดับ คือ
ระดับปัจเจก ระดับกลุ่ม และระดับการท�ำงานแบบหุ้นส่วน ตลอดจน
มีมิติของการด�ำเนินการเป็น 4 ช่วง คือ การเปิดโอกาสให้ด�ำเนินการ
ร่วมออกแบบวางแผนการให้บริการสาธารณะ และการประเมินผล
ซึ่งในมิติเหล่านี้มีตัวอย่างมากมายที่ด�ำเนินการประสบความส�ำเร็จ
ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ (Nabatchiet.al., 2017)
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การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องของการด�ำเนินการ
ในลักษณะของความสมัครใจของประชาชน ซึง่ พวกเขาสามารถมีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจของรัฐบาล (Kim and Lee, 2012) การมีสว่ นร่วมมีเครือ่ งมือ
ส�ำหรับผู้จัดการสาธารณะเป็นเรื่องของการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนของรัฐ และได้รบั การสนับสนุนจากประชาชน เพือ่ ให้เกิด
การตัดสินใจ ตลอดจนเพิ่มความชอบธรรมให้กับรัฐ และปรับปรุง และ
ยกระดับความพึงพอใจของประชาชน ตลอดจนการเสริมสร้างความไว้วางใจ
ให้มีมากขึ้น (Franklin and Ebdon, 2005; Fung, 2006) นอกจากนี้
มีเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศ และการครอบคลุมกลุ่มต่างๆ
โดยไม่ ทิ้ ง ใครไว้ ข ้ า งหลั ง ซึ่ ง มั ก จะเป็ น เรื่ อ งที่ มิ ไ ด้ รั บ ความส� ำ คั ญ
แต่ประเด็นเหล่านี้มีความจ�ำเป็นส�ำหรับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
อย่างมีความหมาย (Kim and Lee, 2012) การมีสว่ นร่วมของประชาชน
น�ำมาสู่การเสริมสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นให้มีมากขึ้น เพราะ
จะเป็นการปรับความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมการท�ำงานของหน่วยงาน
ให้บริการ โดยเฉพาะการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชน
การมีสว่ นร่วมยังเป็นแนวทางของการให้ขอ้ มูลต่อสาธารณชน
เกี่ยวกับความส�ำเร็จของภาครัฐ (Wang and Can Wart, 2007, p.265)
การมีส่วนร่วมจะแสดงให้เห็นถึงความผูกพันต่อเรื่องความโปร่งใส
ส�ำนึกรับผิดชอบและท�ำให้ผู้รับบริการมีอิทธิพลต่อผลของการบริการ
และน�ำไปสู่การบริการที่ใกล้ชิดกับความสนใจและความต้องการของ
ประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นต่อ
การท�ำหน้าที่ของรัฐนั่นเอง
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การมีสว่ นร่วมสามารถทีจ่ ะช่วยปกป้องเสรีภาพของประชาชน
ท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียม ตลอดจนการเพิม่
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนเป็นจริง สิง่ นีบ้ างครัง้ ก็ถอื ได้วา่ เป็นเรือ่ งของ
ความสัมพันธ์ จะท�ำให้ประชาธิปไตยก้าวหน้า แต่ถา้ จะให้พดู อีกนัยหนึง่
ก็คอื การมีสว่ นร่วมเป็นองค์ประกอบของประชาธิปไตยทีส่ ำ� คัญ สิง่ ทีท่ า้ ทาย
ทีส่ ดุ ในปัจจุบนั นี้ ก็คอื ท�ำอย่างไรจึงจะปรับเปลีย่ นระบบทีม่ อี ยูเ่ พือ่ จะท�ำ
ให้ประชาชนสามารถมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง (Nabatchi and Keighninger,
2015, p.4)
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3. หลักการส�ำคัญของการมีสว
่ นร่วม และระดับขัน
้
ของการมีส่วนร่วม
ค่านิยมส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งก�ำหนด
โดย สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน (International
Association of Participation) หรือเรียกว่า หรือ IAP2 (International
Association of Participation, 2021) เพือ่ ใช้ในการพัฒนาและการด�ำเนินการ
กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งนี้ได้พัฒนาบนพื้นฐานของการมีมุมมองของ
ทางวัฒนธรรมและศาสนา ท�ำให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และสะท้อน
ความสนใจรวมทั้งความห่วงกังวลของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ
เพื่อให้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นได้จริงและน�ำไปสู่ประสิทธิผล
จึงควรท�ำความเข้าใจกับค่านิยมส�ำหรับการด�ำเนินการด้านการมีส่วน
ร่วม ที่ก�ำหนดโดย สมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ซึ่งประกอบไปด้วย
• การมีส่วนร่วมอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อว่า ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการตั ด สิ น ใจจะมี สิ ท ธิ เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง
ในกระบวนการตัดสินใจด้วย
• การมีสว่ นร่วมของประชาชนรวมถึงข้อตกลงว่าการเข้ามา
ช่วยเหลือของสาธารณชนจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
• การมีส่วนร่วมของประชาชนส่งเสริมการตัดสินใจที่ยั่งยืน
โดยการยอมรับและมีการสื่อสารถึงความต้องการและ
ความสนใจของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดรวมถึงผู้ตัดสินใจด้วย
• การมีสว่ นร่วมของประชาชนต้องการหาและเอือ้ ในการเข้า
มามีบทบาทของผู้ที่มีศักยภาพที่ได้รับผลกระทบหรือ
ผู้ที่มีความสนใจในการตัดสินใจนั้น
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• การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องการให้เกิดการเข้ามา
มีบทบาทและแสดงความคิดเห็นจากสมาชิกร่วมกันเพือ่ ทีจ่ ะ
ช่วยกันออกแบบว่าจะมีส่วนร่วมอย่างไร
• การมีสว่ นร่วมของประชาชนยังเป็นการให้ขอ้ มูลกับสมาชิก
เพือ่ ทีจ่ ะให้พวกเขาเข้ามามีสว่ นร่วมอย่างมีความหมายด้วย
• การมีสว่ นร่วมของประชาชนเป็นการสือ่ สารถึงการมีสว่ นร่วม
ว่าข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกจะมีผลต่อการตัดสินใจด้วย
นอกจากนี้ มาตรฐานทางจริยธรรมส�ำหรับผู้ปฏิบัติการด้าน
การมีสว่ นร่วมของประชาชน เป็นหลักการทีผ่ ดู้ ำ� เนินการด้านการมีสว่ นร่วม
ควรยึ ด ถื อ ในการปฏิ บั ติ เพื่ อ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด ความซื่ อ ตรงของ
กระบวนการมีส่วนร่วม 	
ในฐานะผู้ที่ปฏิบัติการด้านนี้ จึงควรจะมีส�ำนึกรับผิดชอบต่อ
หลักการเหล่านี้ ทั้งนี้เพื่อให้กระบวนการนั้นน�ำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น
ซึง่ เป็นการตัดสินใจทีร่ วมความสนใจและความห่วงกังวลของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด ตลอดจนตอบสนองความต้องการของผู้ที่
ท�ำหน้าทีต่ ดั สินใจด้วย โดยทีบ่ ทบาทของผูท้ ดี่ ำ� เนินการด้านการมีสว่ นร่วม
คือ การส่งเสริมให้เกิดการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ
และช่วยผู้ที่ท�ำหน้าที่ตัดสินใจในการตอบสนองต่อความห่วงกังวล
รวมทัง้ น�ำไปสูก่ ารมีขอ้ เสนอแนะ ทัง้ นีค้ วามไว้วางใจจึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญ
โดยควรมีการสร้างความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือของกระบวนการ
ในสายตาของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
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ส�ำหรับบทบาทของประชาชนก็มีความส�ำคัญ ดังนั้น ควร
มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและชัดเจนถึงบทบาทของประชาชน
ในกระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและประชาชนสามารถทีจ่ ะประเมินการตัดสินใจได้ นอกจากนี้
การเข้าถึงกระบวนการก็มีความส�ำคัญเพื่อมั่นใจได้ว่าผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม
ตลอดจนมีโอกาสในการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้วย
การขาดการเคารพนับถือและค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีของชุมชนต่างๆ
จัดเป็นความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดความแตกแยกและแบ่งขั้ว นอกจากนี้
การเกาะกระแสเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมมีความส�ำคัญ แต่การชีน้ ำ�
ไม่ควรเกิดขึ้น
การมีพนั ธะสัญญาถือว่าเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญเพือ่ มัน่ ใจว่าข้อตกลง
ทัง้ หมดทีด่ ำ� เนินการไว้กบั ประชาชนซึง่ รวมถึงผูท้ มี่ อี ำ� นาจในการตัดสินใจ
ด�ำเนินการในลักษณะที่ยอมรับร่วมกัน อีกทั้งการสนับสนุนให้เกิด
การด�ำเนินการก็มีความส�ำคัญ เพราะการให้ค�ำแนะน�ำผู้ที่ด�ำเนินการ
ด้านการมีสว่ นร่วมใหม่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดกระบวนการ
และให้ความรู้กับผู้ที่ตัดสินใจรวมทั้งภาคประชาชนเกี่ยวกับค่านิยมและ
การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ล�ำดับขัน้ ของการมีสว่ นร่วมซึง่ ออกแบบโดย สมาคมนานาชาติ
ว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อช่วยในการเลือกระดับของ
การมีส่วนร่วมที่สามารถอธิบายบทบาทของประชาชนในกระบวนการ
มีส่วนร่วมต่างๆ เช่นในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ รวมทั้ง
อิทธิพลของชุมชนที่มีต่อกระบวนการวางแผน และตัดสินใจนั้นด้วยว่า
มีมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นการระบุระดับของการมีส่วนร่วมออกเป็น
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ห้าระดับ โดยมีการใช้อย่างกว้างขวางทัว่ โลกมาแล้ว ซึง่ เป็นการแสดงถึง
สิทธิในกระบวนการมีสว่ นร่วม อิทธิพลของชุมชนทีม่ มี ากขึน้ ต่อการตัดสินใจ
แสดงถึงสิทธิของชุมชนนั้น
ล�ำดับขั้นตอนที่ส�ำคัญประกอบด้วยการให้ข้อมูล (inform)
การปรึกษาหารือ (consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (involve) การให้
ความร่วมมือ (collaborate) และการเสริมสร้างพลัง (empower)
1. ระดับการให้ข้อมูล

เป็นระดับที่มีเป้าหมายของการมีส่วนร่วมเพื่อให้สาธารณชน
มีข้อมูลที่สมดุลและเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะช่วยในการท�ำความเข้าใจ
ปัญหา ทางเลือก โอกาสและทางออก สิง่ ทีส่ ำ� คัญก็คอื ต้องให้สาธารณชน
รับรู้อยู่เสมอ การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นกระบวนการสองทาง
ที่หมายถึงล�ำดับขั้นแรกของหลักการมีส่วนร่วม แต่ทั้งนี้ไม่ใช่การผูกพัน
ของชุมชน เพราะมันเป็นเพียงการเข้ามารับรู้ข้อมูล เป็นการเลื่อนไหล
ของข้อมูลทางเดียว การให้ข้อมูลในระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน
นี้จึงไม่ใช่เป็นการให้โอกาสอย่างแท้จริงส�ำหรับการมีส่วนร่วมทั้งหมด
แต่เป็นการให้สาธารณชนได้มขี อ้ มูลทีพ่ วกเขาต้องเข้าใจถึงกระบวนการ
ตัดสินใจ ล�ำดับขั้นนี้เป็นการเตือนหน่วยงานว่า บางครั้งสาธารณชน
ก็ไม่มีโอกาสที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและเป็นเพียงการให้ข้อมูล
แบบง่าย จึงต้องมีกจิ กรรมทีเ่ หมาะสม เมือ่ ด�ำเนินการขัน้ การให้ขอ้ มูลนี้
จึงต้องตระหนักว่าไม่ใช่การทีจ่ ะพยายามหรือโน้มน้าวแต่อย่างใด ระดับนี้
ไม่เหมือนกับการรณรงค์เพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั สาธารณชน แต่ตอ้ งการ
ให้หน่วยงานบริการในการให้ข้อมูลอย่างซื่อตรง และให้สาธารณชน
สามารถเข้าใจโครงการ และการตัดสินใจเพื่อที่จะน�ำไปสู่ผลสรุปของ
พวกเขาด้วยตนเอง และน�ำมาสู่การตัดสินใจที่เหมาะสม
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ระดับนีเ้ ป็นการเตือนให้เห็นว่าข้อมูลเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญส�ำหรับ
การเสริมสร้างการผูกพันของชุมชนผูป้ ฏิบตั กิ ารบางคนแนะน�ำว่าระดับนี้
ควรจะด�ำเนินการคู่ไปในทุกขั้นตอนด้วยซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างมี
กลยุทธ์ในการลื่นไหลของข้อมูล
2. การปรึกษาหารือ

เป้าหมายของการมีสว่ นร่วมโดยการปรึกษาหารือคือเพือ่ ได้รบั
ข้อมูลย้อนกลับส�ำหรับการวิเคราะห์การหาทางเลือกและการตัดสินใจ
ข้อตกลงกับสาธารณชนในเรื่องนี้ก็คือจะให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่าง
สม�ำ่ เสมอ จะมีการรับฟังและตอบสนองต่อข้อห่วงกังวล และสิง่ ทีป่ ระชาชน
พึงประสงค์ ตลอดจนให้การตอบสนองต่อข้อคิดเห็นของประชาชน
และน�ำไปสู่การมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซึ่งเป็นเรื่องที่ภาครัฐจะต้อง
แสวงหาข้อมูลจากภาคประชาชน
การปรึกษาหารือนี้ เป็นขั้นตอนในระดับล่างของการเข้ามา
ผูกพันของชุมชน เป็นการให้โอกาสในระดับพื้นฐานเพื่อให้ประชาชน
ได้มโี อกาสแสดงความคิดเห็นและความห่วงกังวลต่อการตัดสินใจของรัฐ
นอกจากนี้ สิ่งที่ส�ำคัญก็คือขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการได้รับข้อมูลที่เป็น
ความห่วงกังวลและข้อเสนอแนะ ตลอดจนสิ่งที่อยากจะเห็นเกี่ยวข้อง
กับแผน แนวคิด ทางเลือก หรือประเด็น แต่ขั้นตอนนี้มีกระบวนการ
ที่มีปฏิสัมพันธ์ค่อนข้างน้อยสิ่งที่ส�ำคัญในขั้นตอนนี้ก็คือการฟัง และ
การตอบสนองต่อประเด็นที่มีการยกขึ้นมา ซึ่งอาจไม่จ�ำเป็นที่จะต้อง
ตอบสนองในขั้นตอนนี้เพราะสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ การฟัง
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ในขั้ น ตอนนี้ จ ะเอาว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ โดยจะต้ อ งท� ำ ให้ มี
ความชัดเจนเกี่ยวกับการปรึกษาหารือ และต้องเข้าใจว่าไม่ใช่กันมา
เจรจาต่อรอง การปรึกษาหรือจึงสามารถเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์
ได้บา้ ง เช่นการส�ำรวจหรือการเขียนข้อเสนอ หรือสามารถมีปฏิสมั พันธ์
มากขึ้น เช่นการใช้การประชุมกลุ่มหรือการประชุมสาธารณะ การท�ำ
ประชาคม เป็นต้น การปรึกษาหารือมักจะเป็นเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารทางเดียวและได้รับการตอบสนองจากชุมชน ถึงแม้ว่า
จะยังคงมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารสองทาง โดยการมีข้อตกลงว่า
ต้องมีการให้การตอบสนองกับการให้ข้อมูลของประชาชนว่าความเห็น
ของพวกเขาจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้วย
การปรึกษาหารือนี้มีความเหมาะสมเมื่อมีความห่วงกังวล
และมีความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นและสามารถที่จะน�ำมาสู่
การได้รบั ข้อคิดเห็นเกีย่ วกับร่างของแผนหรือได้มมุ มองแต่เนิน่ ๆ ไปจน
ตลอดกระบวนการของการจัดท�ำแผน (Herdy, 2015)
3. การเข้ามาเกี่ยวข้อง

เป้าหมายของการเข้ามาเกี่ยวข้องนี้เพื่อที่จะให้เห็นว่า เป็น
การท�ำงานโดยตรงกับประชาชน โดยผ่านกระบวนการทีท่ ำ� ให้มนั่ ใจได้วา่
ความห่วงกังวลและความปรารถนาของประชาชนจะมีคนเข้าใจและได้รบั
การพิจารณา หลักการส�ำคัญก็คือจะต้องมีการท�ำงานเพื่อที่จะท�ำให้
มัน่ ใจได้วา่ ความห่วงกังวลและความปรารถนาของประชาชนจะสะท้อน
ในการจัดท�ำทางเลือกและแสดงให้เห็นถึงมุมมองของสาธารณชนทีจ่ ะมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
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ในระดับของการเข้ามาเกีย่ วข้องนีช้ มุ ชนจะได้รบั การเชิญเข้ามา
สูก่ ระบวนการทีม่ คี วามหมายมากขึน้ กว่าเพียงการปรึกษาหารือ เป้าหมาย
ก็คือ เป็นการท�ำงานร่วมกันของสาธารณชนกับภาครัฐ ซึ่งข้อตกลง
ในการท�ำกระบวนการนีก้ ค็ อื ได้ประเด็นทีไ่ ด้รบั การน�ำเสนอ และประเด็น
เหล่านั้นน�ำไปสู่การพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจ แม้การตัดสินใจ
จะด�ำเนินการโดยหน่วยงานหรือฝ่ายรัฐก็ตาม ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้ชัดเจนว่าขั้นตอนนี้ไม่ใช่การเจรจาต่อรอง และการตัดสินใจ
ไม่ได้ดำ� เนินการโดยชุมชนด้วยกันเอง แต่ระดับขัน้ นีเ้ ป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญ
และจะมีความเหมาะสมเมือ่ ประชาชนได้มกี ารมีสว่ นร่วมในการน�ำเสนอ
ประเด็นด้วย
4. การเข้ามาร่วมมือ

เป้าหมายของขัน้ ตอนนีเ้ ป็นไปเพือ่ สร้างหุน้ ส่วนกับสาธารณชน
ในแต่ละมิติของการตัดสินใจ ทีร่ วมถึงการพัฒนาทางเลือกและการระบุ
ทางออกที่ปรารถนาของหลายคนด้วย
ขั้นตอนนี้มีข้อตกลงว่าจะต้องเป็นการท�ำงานด้วยกัน เพื่อที่
จะท�ำให้เกิดค�ำตอบของปัญหาและรวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ ของ
ประชาชนเข้าไปสู่กระบวนการตัดสินใจให้มากที่สุด
ขัน้ ตอนนีเ้ กีย่ วข้องกับการสร้างหุน้ ส่วนและการแบ่งปันอ�ำนาจ
หลักการที่ส�ำคัญคือการมีความคาดหวังสูงว่าจะน�ำข้อแนะน�ำเข้ามาสู่
การพิจารณาอย่างมากที่สุด และมีกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ที่เป็น
การสื่อสารสองทางขณะที่การตัดสินใจยังเป็นของหน่วยงานของรัฐ
แต่ก็ยังมีข้อเสนอแนะจากชุมชน ขั้นตอนนี้จะได้รับข้อมูลที่มากมาย
จากประชาชน เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น และน�ำไปสู่การสร้าง
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ความไว้ ว างใจ ท� ำ ให้ มั่ น ใจได้ ว ่ า การเข้ า มาผู ก พั น ของสาธารณชน
เกิดขึ้นได้จริง แต่ขั้นตอนเหล่านี้จะต้องใช้เวลา และอาจมีค่าใช้จ่าย
ดังนั้น ระดับขั้นของการมีส่วนร่วมในระดับสูงนี้จะมีประโยชน์มาก
ส�ำหรับประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งกันอยู่ และในกรณีท่ีมีปัญหาที่ซับซ้อน
ทัง้ นี้ อาจมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการจะท�ำกระบวนการนี้ ถ้าข้อตกลง
ไม่เป็นไปตามหลักการเช่นสมาชิกของชุมชนไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่
ด�ำเนินการ หรือสมาชิกของชุมชนบางส่วนมีความรู้สึกว่ามุมมองของ
พวกเขาไม่ได้รับการตอบสนอง และไม่น�ำไปสู่การพิจารณาใดๆ ดังนั้น
ความไว้วางใจก็จะลดลงน�ำไปสูค่ วามสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
แย่ลงในอนาคต
การเข้ามาเกีย่ วข้องร่วมมือนีต้ อ้ งใช้กระบวนการทีม่ ปี ฏิสมั พันธ์
โดยต้องท�ำให้เกิดโอกาสในการที่จะส�ำรวจประเด็นในเชิงลึกด้วย
5. การเสริมสร้างพลัง

เป้าหมายของขัน้ ตอนนีเ้ พือ่ ทีจ่ ะการน�ำการตัดสินใจขัน้ สุดท้าย
ไปสู่ประชาชน และหลักการที่ส�ำคัญก็คือ ภาครัฐจะด�ำเนินการตามที่
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ระดับของการเสริมพลังภาคประชาชนนี้
ถือว่าเป็นการน�ำการตัดสินใจขัน้ สุดท้ายอยูใ่ นมือของประชาชนโดยรวม
แต่ไม่จำ� เป็นว่าจะหมายถึงเป็นระดับของการสร้างความผูกพันของชุมชน
ทีส่ งู ทีส่ ดุ แต่ทงั้ นีร้ ะดับนีก้ ารตัดสินใจสามารถทีจ่ ะด�ำเนินการได้โดยชุมชน
โดยผ่านกระบวนการทีต่ อ้ งใช้การมีปฏิสมั พันธ์ และการสร้างความผูกพัน
บ้างเล็กน้อย เช่นการมีประชามติ ซึ่งจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่น้อย
แต่ถ้าเป็นกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก จะต้องใช้เวลานาน
และมีปฏิสมั พันธ์ในระดับทีส่ งู กว่า ตัวอย่างเช่นถ้ามีการยอมรับรูปแบบ
ของการเสริมสร้างพลังจากฐานราก ซึ่งเป็นการท�ำงานกับชุมชน และ

28

ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

น�ำไปสู่การสร้างความรู้สึกว่าเกิดความเป็นธรรมทางสังคม ระดับของ
การเสริ ม สร้ า งพลั ง นี้ ก็ ยั ง หมายถึ ง การมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ และการสร้ า ง
ความผูกพัน และท�ำให้มนั่ ใจได้วา่ ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการตัดสินใจนี้
จะมีบทบาทในกระบวนการด้วย ภาครัฐเองมักจะละเลยที่จะสร้าง
กระบวนการในระดับนีเ้ พราะความเชือ่ ทีว่ า่ จะไม่ควรให้เรือ่ งการตัดสินใจ
ไปอยู่ในมือของประชาชนโดยรวม
ในการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งจะมี
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจทางนโยบาย การจัดท�ำกลยุทธ์ และ
การตัดสินใจทางการเงินด้วย ด้วยเหตุนี้การสร้างพลังให้กับประชาชน
จึงจ�ำกัดอยู่ที่การน�ำไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชน โดยให้ชุมชนสามารถที่จะริเริ่มประเด็นได้ขณะที่สภาท้องถิ่น
จะให้โอกาสและทรัพยากรแก่ชุมชน เพื่อชุมชนสามารถที่จะช่วยตาม
ทักษะและความสามารถส่วนตัวของตนได้ อย่างไรก็ตามเรื่องของ
การตัดสินใจในการออกกฎ ก็มักอยู่ในมือของผู้มีอ�ำนาจฝ่ายบริหาร
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจก็ยังอยู่ในมือของผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
เป็นผู้แทน แต่ในบางกรณี ภาครัฐก็มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจในการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการด�ำเนินการตามแผน
นอกจากนี้ขั้นตอนของการสร้างพลังนี้จะใช้รูปแบบเฉพาะ
และเป็นขั้นตอนที่เป็นการพัฒนาความสามารถของแต่ละคน หรือกลุ่ม
ในการที่จะเป็นตัวแทนของตนเอง หรือของกลุ่มคน เพื่อที่จะบรรลุ
มาตรการทีด่ กี ว่า เพือ่ ทีจ่ ะควบคุมชีวติ และอนาคตของพวกเขา ขัน้ ตอนนี้
เป็นการช่วยประชาชนในการควบคุมอนาคตของพวกเขาเอง และเกิดขึน้
ในหลายรูปแบบในหลายบริบท
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ด้วยเหตุนี้ระดับขั้นที่เสนอโดย IAP2 จึงได้รับการยอมรับ
และน�ำไปสูก่ ารจัดท�ำมาตรฐานของการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานทัว่ โลก
ตัวอย่างของเครื่องมือที่ใช้เช่นในเรื่องของการให้ข้อมูลกับ
ประชาชนเช่นเป็นเอกสารข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์หรือ
การเปิดพื้นที่ส่วนการปรึกษาหารือก็เช่นการเปิดโอกาสให้สาธารณชน
ได้มกี ารแสดงความคิดเห็นสาธารณะเปิดเวทีสาธารณะเพือ่ รับฟังการจัดท�ำ
การประชุมกลุ่มการท�ำการส�ำรวจการท�ำประชาคมเป็นต้นการเข้ามา
เกี่ยวข้องของประชาชนเช่นการจัดท�ำการประชุมปฏิบัติการการเสวนา
โดยใช้การส�ำรวจ การเข้ามาร่วมมือเช่นการมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
ภาคประชาชนการจัดท�ำการประชุมเพื่อหาฉันทามติการมีเวทีเพื่อน�ำ
ไปสูก่ ารตัดสินใจอย่างมีสว่ นร่วมเป็นต้น ส่วนขัน้ ตอนของการเสริมสร้าง
พลังหรือมอบอ�ำนาจให้ประชาชนนัน้ เช่นขัน้ ตอนของการมีลกู ขุนพลเมือง
การท�ำประชามติโดยใช้บัตรลงคะแนนตลอดจนการตัดสินใจโดยผู้แทน
ที่ได้การยอมรับมาจากประชาชน
เครื่องมือเหล่านี้ใช้ถือว่ามีความส�ำคัญ เพราะการเลือกใช้
เครื่องมือขึ้นอยู่กับบริบทของประชาชนและพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพ
ของหน่วยงานที่จะด�ำเนินการด้วยเป้าหมายที่ส�ำคัญก็คือสาธารณชน
มีความเข้าใจในกระบวนการนั้น ไม่ใช่เป้าหมายว่าจะใช้เครื่องมืออะไร
และเครือ่ งมือบางอย่างก็สามารถใช้ในการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมหลาย
ระดับ เช่นการประชุมปฏิบัติการก็สามารถใช้ทั้งในขั้นตอนการปรึกษา
การเข้ามาเกี่ยวข้อง การสร้างความร่วมมือและการสร้างพลังได้
ส่วนการจะเลือกว่าจะใช้ขั้นตอนใดถือว่าเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
เพราะระดับขั้นของการมีส่วนร่วมไม่ใช่ขั้นตอนการด�ำเนินการทั้งหมด
เพราะฉะนัน้ การจะเลือกใช้ระดับใดขึน้ อยูก่ บั บริบทเฉพาะ ขัน้ ตอนทีส่ งู ขึน้
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อาจไม่จ�ำเป็นในบางบริบท ถ้าประเด็นนั้นไม่ได้เป็นประเด็นที่มีความ
ซับซ้อน และมีการโต้เถียงกันอย่างมากและไม่ได้เป็นประเด็นที่ท�ำลาย
ความรูส้ กึ ของประชาชน บางครัง้ การมีสว่ นร่วมในระดับล่างลงมาก็อาจ
มีความเหมาะสมมากกว่าส�ำหรับบางประเด็น นอกจากนีใ้ นประเด็นทีม่ ี
ความซับซ้อน และมีการโต้เถียงมีความขัดแย้งอยู่ จะใช้เวลานาน บางครัง้
อาจต้องน�ำไปสู่การใช้สร้างการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้
ประเด็นที่ส�ำคัญก็คือค�ำถามที่ว่า ชุมชนต้องการเข้ามามีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจมากน้อยเพียงใด
กล่าวคือระดับของการมีส่วนร่วมสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้
และขั้นตอน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกัน
การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน ขึ้ น อยู ่ กั บ ความเชื่ อ ที่ ว ่ า
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจต้องมีสิทธิที่จะเข้ามาเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการตัดสินใจด้วย การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึง
การมีขอ้ ตกลงว่าการช่วยเหลือของประชาชนจะมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ
ทั้งเป็นการส่งเสริมการตัดสินใจอย่างยั่งยืนโดยการยอมรับและสื่อสาร
ถึงความต้องการ และความสนใจของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด รวมถึง
ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจ และเป็นการแสวงหา และเอือ้ ต่อการเข้ามาเกีย่ วข้อง
ของผู้ที่มีศักยภาพที่จะได้รับผลกระทบ หรือผู้ที่มีความสนใจในการ
ตัดสินใจนั้น นอกจากนี้ต้องมั่นใจได้ว่า มีความคิดเห็นของประชาชน
ในการออกแบบว่าพวกเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร การมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีข้อมูลที่เขาต้องการ
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ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบที่มีความหมาย รวมทั้งเป็นการสื่อสาร
ไปยังประชาชนว่า ความคิดเห็นความห่วงกังวลของพวกเขามีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจ
ด้วยเหตุนี้ การออกแบบการมีสว่ นร่วมจึงต้องเป็นการวางแผน
มีการเตรียมการทีร่ ะมัดระวัง ต้องเข้าใจว่า ในสังคมมีความหลากหลาย
และไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง นอกจากนี้ ความร่วมมือและการท�ำงานร่วมกัน
มีความจ�ำเป็น การเรียนรูแ้ ละเปิดกว้างท�ำให้เกิดความโปร่งใส มีการรับรู้
ข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนเข้าใจถึงทางเลือกต่างๆ รวมทั้งมีการประเมิน
กิจกรรมการมีสว่ นร่วม และเกิดความมัน่ ใจในการท�ำงานต่อไป การศึกษา
ผลกระทบและการกระท�ำจะท�ำให้มั่นใจได้ว่าการมีส่วนร่วมจะน�ำไปสู่
การสร้างการเปลีย่ นแปลงทีด่ กี ว่า ตลอดจนเกิดความผูกพันอย่างยัง่ ยืน
และวัฒนธรรมของการมีสว่ นร่วมก็จะเกิดขึน้ เป็นการสนับสนุนคุณภาพ
ของการเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วม (Atlee, 2009)
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4. รูปแบบของการมีส่วนร่วม
คือการมีส่วนร่วมมีหลายรูปแบบและจากแนวคิดของ White
(1906) และ Tisdall, E Kay. (2013). รูปแบบการมีสว่ นร่วมสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 4 รูปแบบของการมีส่วนร่วมนั้นคือ
• การมีสว่ นร่วมทีเ่ ป็นไปเพือ่ สร้างความชอบธรรมเท่านัน้
( Nominal participation) คือเพือ่ ท�ำให้เสร็จไปและมักเป็น
รูปแบบของการสั่งการจากข้างบน เป็นความสนใจของ
ผู้บริหารเป็นหลักและจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมเพื่อเป็น
ความชอบธรรมหรือท�ำตามกติกาทางกฎระเบียบเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจขณะที่ความสนใจจากประชาชน
ทั่วไปซึ่งยังมิได้ค�ำนึงถึงมากนักแต่ประชาชนก็อยากจะ
เข้าไปมีส่วนร่วม
• รูปแบบทีส่ องคือ รูปแบบทีใ่ ช้ทกั ษะความรูข้ องประชาชน
ในการวางแผนและด� ำ เนิ น การด้ ว ย (Instrumental
participation) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะความสนใจ
จากข้างบนจะถูกน�ำไปปรึกษาหารือกับประชาชน เช่น
ประชาชนในท้องถิน่ ซึง่ ถือว่าเป็นกิจกรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทั้ ง นี้ ส� ำ หรั บ ประชาชนในท้ อ งถิ่ น แล้ ว รู ป แบบของ
การปรึกษาหารือถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนปรารถนาด้วย
• การมี ส ่ ว นร่ ว มที่ ป ระชาชนมี โ อกาสในการสร้ า ง
การเปลี่ ย นแปลงให้ เ กิ ด ขึ้ น (Representative
participation) ทั้งนี้ความสนใจของประชาชนจากข้างล่าง
ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามหมายในกระบวนการตั ด สิ น ใจ
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ส�ำหรับความสนใจจากฝ่ายบริหารก็จะน�ำไปสูก่ ารตัดสินใจ
ที่ดีขึ้นด้วย เพราะมีการน�ำความเห็นของประชาชนมา
พิ จ ารณา ซึ่ ง จะท� ำ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น และเกิ ด ผลที่ มี
ประสิทธิผลมากขึ้น
• การมี ส ่ ว นร่ ว มในรู ป แบบของการเสริ ม สร้ า งพลั ง
(Transformative participation) และน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลง
และขยายผลต่ อ ไปซึ่ ง เป็ น ทั้ ง กระบวนการและเป็ น
เป้าหมายไปในตัว เพราะทั้งความสนใจจากฝ่ายบริหาร
และจากประชาชนทั่วไปได้ถูกน�ำมาพิจารณาไปด้วยกัน
ทั้งนี้ เป้าหมายที่ส�ำคัญคือการสร้างพลัง การสร้างพลังนี้
ถื อ ว่ า เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ จ ะน� ำ ไปสู ่ ค วามเข้ า ใจเรื่ อ งการ
มีสว่ นร่วม จากแนวคิดของการมีสว่ นร่วมทีเ่ ป็นกระบวนการ
เสริ ม สร้ า งพลั ง นี้ ถื อ ว่ า เป็ น การสร้ า งประสบการณ์
ในการเข้าไปเกีย่ วข้อง หรือสามารถร่วมพิจารณาทางเลือก
ท�ำการตัดสินใจ และก่อให้เกิดการปฎิบัติร่วมกัน เพื่อที่
จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและน�ำไปสู่การแก้ปัญหา
ในหลายหลายเรื่ อ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจที่ ดี ม ากขึ้ น
เกิดความสามารถที่จะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
แท้จริง (1996, pp.8-9)
การเสริมสร้างพลังนี้จะท�ำให้เกิดการผูกพัน ท�ำให้เกิด
การท�ำงานร่วมกัน เกิดความสามารถ และเป็นการให้โอกาสในการ
มีส่วนร่วม ถือว่าการสร้างพลังเป็นกระบวนการที่ประชาชนทุกคน
ได้รับประโยชน์
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ทั้งนี้ สิ่งที่ส�ำคัญคือการใช้อ�ำนาจในการมีส่วนร่วม ในกรณี
การใช้อ�ำนาจเหนือ power over จะเป็นการก�ำกับครอบง�ำ ส่วนการใช้
อ�ำนาจต่อใคร power to เป็นการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ส่วนการใช้
อ�ำนาจร่วมกัน power with เป็นการด�ำเนินการเป็นกลุม่ แต่ถา้ เป็นการใช้
อ�ำนาจจากภายใน power from within จะเป็นการเสริมสร้างความเคารพ
ตัวเองและการยอมรับตัวเอง ดังนั้น กระบวนการเสริมสร้างพลังจึงเป็น
กระบวนการที่ประชาชนสามารถที่จะใช้อ�ำนาจร่วมกันได้ และเป็น
การสร้างพลังให้ประชาชนทีไ่ ม่มอี ำ� นาจ (Samman & Santos, 2009, p. 8)

ภาพ 1 รูปแบบของการมีส่วนร่วม
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5. การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร และการบริ ก าร
สาธารณะ
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร และการบริ ก ารสาธารณะ
มี ค วามส� ำ คั ญ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ ยกระดั บ การด� ำ เนิ น การของภาครั ฐ
หลายประเทศในอเมริกาเหนือมีการจัดเวทีพลเมืองมากขึ้น รวมถึง
มีการจัดกิจกรรมสาธารณะเล็กๆ มากขึ้น จัดเป็นการให้ประชาชน
หันมาท�ำงานร่วมกับรัฐ โดยเฉพาะการมีสภาเมือง ที่เป็นรูปแบบที่
จัดขึ้นทุกปี รวมถึงการมีองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้น�ำศาสนา โรงเรียน นักวิชาการ เข้ามามีส่วนร่วม และมาจากกลุ่ม
ที่หลากหลาย เป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐได้รับฟังประชาชน
และสามารถที่จะได้รับรู้แนวคิดที่มีมากมาย และสามารถเลือกแนวคิด
ที่เหมาะสม และถูกใจทุกๆ คนได้ สามารถน�ำไปสู่การก�ำหนดกติกา
ร่วมกันได้ เพราะผูม้ สี ว่ นได้เสียและพลเมืองต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็น
ต่อนโยบาย นอกจากนี้การมีรัฐบาลแบบเปิด ก็ยังเพิ่มความสามารถ
ของพลเมืองในการทีจ่ ะมาช่วยในการก�ำหนดนโยบายให้ดขี นึ้ เช่น การให้
ประชาชนมีบทบาทในกระบวนการทางนโยบาย น�ำมาสูก่ ารทีป่ ระชาชน
สามารถที่จะเสนอความเห็น และมีอิทธิพลต่อกฎหมาย และนโยบาย
ต่างๆ รวมทัง้ การให้ประชาชนสามารถทีจ่ ะโทรศัพท์ ส่งจดหมาย แสดง
ความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ รวมทัง้ ส่งข้อความผ่านสือ่ สังคมออนไลน์
มาแสดงความคิดเห็นได้ อีกทั้งการมีการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ
เกิดการรับรู้ร่วมกัน ปรึกษาหารือ และน�ำมาสู่การตัดสินใจโดยมิได้
เผชิญหน้ากันได้ อันน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ในที่สุดด้วย
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กระบวนการประชุมที่เป็นทางการแบบดั้งเดิม และโครงสร้าง
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจเป็นวิธีการที่ค่อนข้างไม่ทันสมัย
แต่ยงั มีความจ�ำเป็นและเป็นประโยชน์ เพราะผูเ้ ข้าร่วมยังสามารถพบหน้า
สร้างความสัมพันธ์จากการท�ำงานร่วมกันแบบใช้ตัวจริง มิได้เป็นบุคคล
เสมือนจริง ตัวอย่างความส�ำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ทีเ่ มืองหนึง่ คือ มีกระบวนการ
มีส่วนร่วมในการจัดท�ำงบประมาณ มีการให้โอกาสและโครงสร้าง
ในการมีส่วนร่วมถูกออกแบบเฉพาะ เพื่อที่จะกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์
แบบตัวต่อตัว ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ถูกถ่ายทอดไปยังเพื่อนบ้าน ในชุมชน
ในรูปแบบของกระบวนการท�ำงานร่วมกัน
เสาหลักส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือ การมี
ค่านิยมร่วม การมีคุณธรรมจริยธรรม และล�ำดับขั้นของการมีส่วนร่วม
ทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่การวางแผนการมีสว่ นร่วม การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง
การรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ การตัดสินใจ การด�ำเนินการ
การติดตามประเมินผล
ค่านิยมร่วมเป็นการก�ำหนดความคาดหวังและแรงบันดาลใจ
ส�ำหรับกระบวนการมีส่วนร่วม ประมวลจริยธรรมเป็นสิ่งสนับสนุน
ให้การด�ำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลและเกิด
ความชอบธรรม ได้รับความไว้วางใจล�ำดับขั้นของการมีส่วนร่วมเป็น
การออกแบบเพื่อช่วยในการเลือกระดับของการมีส่วนร่วมที่อธิบายถึง
บทบาทของประชาชนในกระบวนการมีสว่ นร่วมต่างๆ ซึง่ จะมีประโยชน์
ในการวางแผนการมีส่วนร่วม ค่านิยมร่วมของการมีส่วนร่วม คือ
การมีส่วนร่วมตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการตัดสินใจมีสิทธิที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ
ในการมีส่วนร่วมรวม จึงควรมีข้อตกลงที่ว่า การเข้ามาเกี่ยวข้องของ
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ประชาชน จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมช่วยส่งเสริม
การตัดสินใจที่ยั่งยืนด้วยมีการยอมรับ และประชาชนสามารถสื่อสาร
ความต้องการ และทราบความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย สมาชิกทั้งหมด
ซึ่งรวมถึงผู้ตัดสินใจด้วย
สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในการมีส่วนร่วมคือสมาชิกมีโอกาส
ในการช่วยออกแบบว่าจะมีส่วนร่วมอย่างไร สมาชิกมีส่วนในการให้
และรับข้อมูลที่พวกเขาต้องการ เพื่อที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะ
ทีม่ คี วามหมาย การมีสว่ นร่วมเป็นการสือ่ สารไปยังสมาชิกว่า สิง่ ทีพ่ วกเขา
ได้แสดงความคิดเห็นหรือห่วงกังวลนั้นมีผลกระทบต่อการตัดสินใจด้วย
ทัง้ นี้ หน่วยงานทีด่ ำ� เนินการหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องเข้าใจแนวคิด
พืน้ ฐานเหล่านี้ และมีการตอบสนอง ตลอดจนมีจริยธรรมในการปฏิบตั งิ าน
ด้านการมีส่วนร่วม
มาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับผูป
้ ฏิบต
ั ง
ิ านด้านการมีสว่ นร่วม
ของประชาชน

สมาคมของการมี ส ่ ว นร่ ว มของสาธารณชนสากล (IAP2)
ได้กำ� หนดมาตรฐานทางจริยธรรมส�ำหรับผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการมีสว่ นร่วม
ไว้เพื่อให้เป็นค่านิยมพื้นฐานส�ำหรับการปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วม
ซึ่งเป็นความคาดหวังและเป็นแรงบันดาลใจส�ำหรับการด�ำเนินการ
กระบวนการมีสว่ นร่วม ทัง้ นีก้ ารด�ำเนินการด้านการมีสว่ นร่วมต้องอาศัย
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นทั้งปัจเจกและกลุ่มของบุคคล
องค์กร แม้กระทั่งหน่วยงานทางด้านการเมืองซึ่งมีจุดยืนในเรื่องต่างๆ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจประชาชนทั่วไป จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นทั้ง

38

ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ผู้ที่มีส่วนในการตัดสินใจหรือไม่มี แต่การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประชาชนทั่ ว ไปในการแก้ ป ั ญ หาหรื อ การตั ด สิ น ใจ
และใช้ขอ้ มูลจากประชาชนเพือ่ ท�ำให้เกิดการตัดสินใจทีด่ กี ว่า มาตรฐาน
ทางจริยธรรมนี้เป็นหลักการพื้นฐานที่จะน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเสริม
สร้างความซื่อตรงของกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ปฏิบัติงานด้านการมี
ส่วนร่วมจะต้องมีส�ำนึกรับผิดชอบ และผูกมัดตนต่อหลักการเหล่านี้
ทัง้ นี้ เป้าหมายเพือ่ ให้เกิดการตัดสินใจทีด่ ขี นึ้ อันเป็นการรวมความสนใจ
และความห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ และสนองต่อ
ความต้องการของหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีต่ ดั สินใจด้วย
บทบาทของผูด้ ำ� เนินการด้านการมีสว่ นร่วม คือ การเสริมสร้าง
การมี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ และช่ ว ยผู ้ มี อ� ำ นาจในการตั ด สิ น ใจ
ในการตอบสนองต่อความห่วงกังวลและข้อเสนอแนะของประชาชน
สิ่งส�ำคัญที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรมส�ำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
1. 	การมีสว่ นร่วมจะท�ำให้เกิดความไว้วางใจและความเชือ่ มัน่
ต่อกระบวนการ
2. 	การก�ำหนดบทบาทของประชาชนซึง่ ต้องเป็นการพิจารณา
อย่างชัดเจนและถูกต้องถึงบทบาทของประชาชนในกระบวนการ
ตัดสินใจ
3. 	การเปิดเผยต้องเป็นการเสริมสร้างการเปิดเผยข้อมูลทัง้ หมด
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเข้าใจให้กบั ประชาชน ตลอดจน
สามารถท�ำการประเมินการตัดสินใจได้
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4. 	การเข้าถึงกระบวนการทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
มีการเข้าถึงกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม และ
เสมอภาค ตลอดจนมี โ อกาสในการที่ จ ะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การตัดสินใจ
5. 	การยอมรับของชุมชนทั้งนี้จะเป็นการหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะ
สร้างความเสี่ยงในการแบ่งแยกชุมชน ชุมชนมีความสนใจ
ที่แตกต่างกัน แต่กระบวนการต้องไม่น�ำไปสู่การสร้าง
ความแตกแยก แบ่งขัว้ หรือเกิดเพราะการแบ่งแยกหรือบังคับ
6. 	มีการผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม แต่ไม่ใช่การก่อกระแส
เพื่อสร้างความสนใจหรือน�ำไปสู่ผลของโครงการ
7. 	การผู ก พั น ต้ อ งแน่ ใจได้ ว ่ า ข้ อ ผู ก พั น ท� ำ ให้ ป ระชาชน
รวมทัง้ บุคคลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมีการตัดสินใจอย่างชอบธรรม
8. 	การสนับสนุนกระบวนการ ทั้งนี้จะเป็นการให้ค�ำแนะน�ำ
ผูป้ ฏิบตั งิ านใหม่ในพืน้ ทีแ่ ละให้ความรูต้ อ่ ผูต้ ดั สินใจ ตลอดจน
สาธารณชนเกีย่ วกับค่านิยมและการใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม
9. 	การวางแผนการมีสว่ นร่วมทีม่ ปี ระสิทธิผล ประกอบไปด้วย
ขอบเขตของการตัดสินใจที่ชัดเจน การระบุเวลาทรัพยากร
กระบวนการและขั้นตอนการตัดสินใจ การสร้างบทบาท
และความรับผิดชอบ การพัฒนาความเข้าใจที่ชัดเจนของ
ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งความต้องการและค่านิยม การเลือก
ระดับของการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมตลอดจนการก�ำหนด
วัตถุประสงค์ การพัฒนาแผนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
อย่างละเอียดส�ำหรับกระบวนการทัง้ หมดการสร้างและรักษา

40

ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิผล การระบุเครือ่ งมือการประเมินผล
ที่มีความเหมาะสมเพื่อที่จะวัดผลของประสิทธิผล
10. เทคนิคส�ำหรับการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล ซึ่งต้องมี
การใช้เทคนิคต่างๆ ที่มีหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น
สภากาแฟ ลูกขุนพลเมือง การสนทนาแบบหมุนเวียน
เทคนิคกระบวนการกลุม่ การเสวนากลุม่ ทีป่ รึกษา เป็นต้น
การมีโอกาสในการด�ำเนินการ การสร้างประสบการณ์ และ
ความเข้าใจในการใช้เทคนิคต่างๆ เหล่านี้ เข้าใจ กระบวนการ
การมีทักษะในการเลือกกระบวนการและเทคนิคต่างๆ
สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความส�ำคัญและสามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน รวมถึงใช้ในการจัดกิจกรรม
ทางไกลด้วย
11. ในกรณีที่จ�ำเป็น การมีส่วนร่วมโดยใช้ระบบดิจิทัล ก็ช่วย
เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี อี ก ด้ ว ย อาจท� ำ ให้ เ กิ ด
ความไว้วางใจมากขึ้น โดยเฉพาะในการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการตอบสนองต่อ
การมีส่วนร่วมได้ กล่าวคือความพอใจต่อรูปแบบของ
การมีส่วนร่วมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความพอใจต่อ
การตอบสนองของรัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจรวมทัง้ การประเมินความโปร่งใสของภาครัฐ
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ส�ำหรับการมีสว่ นร่วมในการบริการสาธารณะ การปรับปรุง
การบริการเป็นเป้าหมายส�ำคัญในการบริหารภาครัฐ นอกจากนี้ มีกฎหมาย
หลายฉบับทีเ่ สริมสร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการบริการสาธารณะ
แต่รปู แบบการสัง่ การดังแต่กอ่ น โดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มีการศึกษาพบว่า บทบาทของชุมชนการสื่อสารเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
ซึ่งจะน�ำไปสู่ประสิทธิผลของการบริการสาธารณะ ทั้งนี้ การสื่อสารที่
ไม่เหมาะสมหรือไม่มีการสื่อสารน�ำไปสู่ปัญหา
ความส�ำเร็จของการบริการสาธารณะสู่ชุมชนสิ่งที่ส�ำคัญคือ
การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐน�ำแนวปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและกฎหมายทีม่ มี า
สูก่ ารปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับบริบทของชุมชนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้
ชุมชนทีส่ ามารถทีจ่ ะริเริม่ การบริการสาธารณะของตนเองและปกป้องดูแล
ก็จะท�ำให้เกิดประสิทธิผลของการบริการสาธารณะ (Makwande, 2021:
pp. 92-93)
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6. ผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)1
ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
หรือโดยอ้อมและอาจได้รับผลกระทบจากการด�ำเนินการตามนโยบาย
โครงการ หรือกิจกรรม เช่นเดียวกับผูท้ อี่ าจจะมีความสนใจในโครงการและ
หรือมีความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของโครงการทั้งทางบวก
หรือทางลบ ผู้มีส่วนได้เสียอาจจะรวมชุมชนที่ได้รับผลกระทบหรือ
บุคคลที่ได้รับผลกระทบ และตัวแทนของพวกเขา ทั้งที่เป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ตลอดไปถึงเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีม่ อี ำ� นาจทัง้ ระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ผู้น�ำศาสนา นักการเมือง องค์กรภาคประชาสังคม
และกลุ่มคนที่มีความสนใจเป็นการเฉพาะอีกครั้ง ยังรวมถึงชุมชน
วิชาการ และชุมชนธุรกิจอื่นๆ อีกด้วย การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
จึงมีความส�ำคัญมาก เพื่อสามารถบริหารจัดการนโยบาย โครงการ
หรือกิจกรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม (Lemke and Harris-Wai, 2015,
pp. 949-57)
ใครคือผู้มีส่วนได้เสีย พวกเขาอยู่ที่ไหน ค�ำถามนี้ต้องหา
ค�ำตอบเพือ่ การสร้างการมีสว่ นร่วม จึงควรมีขอ้ มูลทีร่ วมรายละเอียดต่างๆ
ของพวกเขาอย่างครบถ้วน เช่น ความสนใจของพวกเขา คุณลักษณะ
บทบาท ความส�ำคัญ รวมทัง้ ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การเมืองและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
ในที่นี้ผู้เขียนจะใช้ค� ำว่าผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 58 ที่บัญญัติค�ำนี้ไว้ชัดเจน
และ จากพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561 มาตรา 48 ที่ได้มีการออกตามรัฐธรรมนูญ มาตรา นี้
1
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จะท�ำให้การมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจแบ่งง่ายๆ เป็น 3 ระดับ
• ระดั บ แรกคื อ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ล� ำ ดั บ ที่ 1 ในที่ นี้ ถื อ ว่ า
เป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะคือผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
โดยตรงทัง้ ทางบวกและทางลบ ซึง่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีไ่ ด้ผลในทางบวก
ก็คือเจ้าของโครงการ ผู้ก�ำหนดนโยบายหรือฝ่ายรัฐบาล ซึ่งเป็นเจ้าของ
นโยบายหรือโครงการนั้น ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทางลบก็มักจะเป็น
ประชาชนทีเ่ กีย่ วข้องทีอ่ ยูโ่ ดยรอบกับโครงการนัน้ ๆ หรือได้รบั ผลกระทบ
จากนโยบายของรัฐที่จะเกิดขึ้น ไปจนกระทั่งถึงได้รับผลกระทบจาก
โครงการหรือกิจกรรมที่รฐั เป็นผู้อนุญาตให้เอกชนเป็นผูด้ �ำเนินการด้วย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�ำดับที่ 1 มักจะเป็นผู้ที่เห็นชัดเจนของผลกระทบ
ทางลบหรือที่ไม่พึงปรารถนาของนโยบายหรือโครงการ เพราะพวกเขา
มักอยู่รอบๆ โครงการ นอกจากนี้ เรามักจะละเลยในเรื่องของผู้ที่
ได้รับผลกระทบ ที่บางครั้งต้องมีการพิจารณาจากข้อมูลทางเทคนิค
อย่ า งละเอี ย ด และควรค� ำ นึ ง ถึ ง ข้ อ มู ล ผลกระทบทางด้ า นต่ า งๆ
กลุ ่ ม ต่ า งๆ ด้ ว ย ประกอบกั บ การพิ จ ารณาที่ ร ะบุ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
การพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียมิใช่เพียงตีวงว่ากรอบรัศมีเท่านั้นเท่านี้ว่า
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�ำดับที่ 1 แต่จะต้องดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
ประกอบ เพราะโครงการต่างๆ เกีย่ วพันกับระบบนิเวศ ทัง้ ทางกายภาพ
ชีวภาพ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต สุขภาพ
วั ฒ นธรรมจิ ต วิ ญ ญาณ และการเมื อ งของผู ้ ค นโดยรอบ ซึ่ ง ก็ จ ะมี
การเปลีย่ นแปลงไปตามช่วงเวลาและฤดูกาลต่างๆ การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สังคมต่างๆ จึงมีความส�ำคัญมากในการพิจารณา
มีส่วนได้เสีย
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• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�ำดับที่ 2 นั้นเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
โดยอ้อม ในทีน่ หี้ มายรวมถึง ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบต่อเนือ่ งมาจากการได้รบั
ผลกระทบของกลุ่มแรก ถึงแม้พวกเขามิได้อยู่ในบริเวณพื้นที่นั้นๆ
แต่พวกเขาก็ได้รบั ผลกระทบซึง่ มีทงั้ ทางบวกและทางลบ เช่น ในบางพืน้ ที่
ประชาชนได้รับผลกระทบในทางบวกจากล�ำน�้ำชลประทานที่ส่งมาจาก
การสร้างเขื่อน ซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านของพวกเขา หรือพวกเขาได้รับ
ผลดีตอ่ การด�ำรงชีวติ เนือ่ งมาจากการมีไฟฟ้าแสงสว่าง หรือหมูบ่ า้ นของ
พวกเขาไม่ถูกน�้ำท่วมอีกต่อไป เพราะมีเขื่อนกั้นไว้ หรือ ผู้ประกอบการ
ทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลบวกจากการสร้างที่พักหรือจ�ำหน่าย
สินค้าให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเขตพื้นที่ของโครงการ นอกจากนี้
ยังมีกลุ่มประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบในทางลบโดยมิทราบมาก่อน
เช่น ผู้ที่อยู่ปลายน�้ำ  ได้รับผลกระทบจากการรั่วไหลของมลพิษที่มา
ตามน�้ำ เป็นต้น
• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�ำดับที่ 3 ถือว่าเป็นผู้ที่มักจะไม่ค่อย
ได้ รั บ การค� ำ นึ ง ถึ ง เพราะถู ก มองว่ า ไม่ เ กี่ ย วข้ อ ง แต่ อั น ที่ จ ริ ง แล้ ว
พวกเขาก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย เนื่องจากกลุ่มนี้แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้
อยู่ในพื้นที่ของโครงการ หรือไม่ได้รับผลจากโครงการแต่อย่างใด
แต่พวกเขาอาจเป็นผูท้ มี่ คี วามสนใจเฉพาะ เป็นผูท้ มี่ คี วามสามารถพิเศษ
เป็นนักวิชาการ เป็นสมาชิกของสมาคมวิชาชีพที่มีความรู้เฉพาะด้าน
หรื อ เป็ น กลุ ่ ม สมาชิ ก ขององค์ ก รพั ฒ นาเอกชน ภาคประชาสั ง คม
ที่มีความสนใจในเรื่องต่างๆ พวกเขาเหล่านี้จัดว่าเป็นกลุ่มที่มีข้อมูล
และมีความสนใจในนโยบาย กิจกรรม และโครงการ อาจจะเข้ามาร่วมกับ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียล�ำดับที่ 1 หรือ 2 เพือ่ ให้ขอ้ มูลสนับสนุนหรือต่อต้าน
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โครงการได้ นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียล�ำดับที่ 3 ที่เป็นนักวิชาการ
หรือผู้เชี่ยวชาญยังสามารถที่จะเป็นผู้ที่มาให้ข้อมูล และให้ค�ำปรึกษา
กับเจ้าของโครงการในการพิจารณาถึงรายละเอียดของโครงการ และยังให้
ข้อมูลกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ในกรณีทขี่ อ้ มูลทีไ่ ด้รบั จากเจ้าของโครงการ
นัน้ ไม่นา่ เชือ่ ถือ หรือไม่แน่ใจว่าจะเชือ่ ถือได้มากน้อยเพียงไรหรือข้อมูล
ไม่ถกู ต้อง ไม่ครบถ้วน ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้านจะเป็นผูส้ ามารถบอกหรือ
พิสูจน์ได้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องหรือไม่
สิ่งที่ควรค�ำนึงคือ ค�ำว่า ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง ประชาชน
และชุมชน มีความหมายกว้างขวางและครอบคลุมเพียงใด ดังนั้น
จึงควรพิจารณาให้ถอ่ งแท้วา่ ใครคือผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยตรง ซึง่ น่าจะเป็น
ผูท้ มี่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ นอกจากนี้ ค�ำว่า ผูม้ สี ว่ นได้เสีย ทุกคนจะถือเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน แต่ผู้เกี่ยวข้องมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียทุกคน เพราะ
ผู้เกี่ยวข้องนั้นจะครอบคลุมไปถึงผู้ท่ีสนใจ นักวิชาการ ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ องค์กรพัฒนาเอกชน สมาคมวิชาชีพ ภาคประชาสังคม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวมาแล้ว เป็นต้น ทั้งนี้ในการรับฟัง
ความคิดเห็น เราอาจจะต้องรับฟังจากผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หมด เพราะผูม้ สี ว่ น
ได้เสียล�ำดับต้นๆ อาจไม่มขี อ้ มูล และความรูท้ จี่ ะมาแสดงความคิดเห็น
ได้มากนัก เพราะบางเรื่องต้องใช้ผู้รู้จริงในด้านนั้นๆ มาอธิบาย หรือ
ให้ความเห็น โดยเฉพาะทางเทคนิค หากพิจารณาถึงผู้มีส่วนได้เสีย
ล�ำดับต่างๆ แล้ว ผู้เกี่ยวข้องจะครอบคลุมทุกระดับ

46

ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

หากพิจารณา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 จะมีการกล่าวถึง ผู้มีส่วนได้เสีย ในมาตรา 58
“มาตรา 58 การด�ำเนินการใดของรัฐหรือทีร่ ฐั จะอนุญาต
ให้ผู้ใดด�ำเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
ส�ำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
รัฐต้องด�ำเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มกี ารรับฟัง
ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้เสียและประชาชนและชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องก่อน
เพือ่ น�ำมาประกอบการพิจารณาด�ำเนินการหรืออนุญาตตามทีก่ ฎหมาย
บัญญัติ”
นอกจากนี้ ใน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 48 ที่ได้มีการออก
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 58 ดังนี้
“เพือ่ ประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
มีอ�ำนาจประกาศก�ำหนดให้โครงการหรือกิจการหรือการด�ำเนินการใด
ของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด�ำเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการ
หรือการด�ำเนินการทีม่ ผี ลกระทบสิง่ แวดล้อม หรือทีอ่ าจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิง่ แวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ
หรือส่วนได้เสียส�ำคัญอื่นใดของประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่างรุนแรง ซึง่ ผูด้ ำ� เนินการหรือผูข้ ออนุญาตต้องจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม”
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หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการจัดท�ำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศก�ำหนด
โดยจะก� ำ หนดให้ แ ตกต่ า งกั น ตามประเภทหรื อ ขนาดของโครงการ
หรือกิจการหรือการด�ำเนินการก็ได้ และอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
สาระส�ำคัญเกีย่ วกับรายละเอียดโครงการหรือกิจการหรือการด�ำเนินการ
สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินทางเลือกในการด�ำเนินการ
การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ จากโครงการหรือกิจการ
หรือการด�ำเนินการทัง้ ทางตรงและทางอ้อม การมีสว่ นร่วมของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย
การจัดท�ำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส�ำหรับ
โครงการหรือกิจการหรือการด�ำเนินการของรัฐหรือทีร่ ฐั จะอนุญาตให้ผใู้ ด
ด�ำเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวติ หรือส่วนได้เสียส�ำคัญอืน่ ใดของประชาชน
หรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง ผู้ด�ำเนินการหรือผู้ขออนุญาต
ต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติประกาศก�ำหนดเป็นการเพิม่ เติมจากทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ตามวรรคสองด้วย”
ค�ำว่า “ประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง” นั่นหมายความว่า
ในการด�ำเนินการของรัฐนัน้ การรับฟังความคิดเห็นต้องเป็นไปอย่างทัว่ ถึง
รัฐธรรมนูญให้ความส�ำคัญกับประชาชนและชุมชน
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ชุมชน ในที่นี้ คือ กลุ่มของประชาชนที่มีคุณลักษณะต่างกัน
ซึง่ เชือ่ มโยงกันโดยความสัมพันธ์ทางสังคม มีแนวคิดร่วมกัน และเกีย่ วข้อง
กันด้วยการกระท�ำกิจกรรมในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือพื้นที่ในลักษณะ
อื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นมา
องค์ประกอบทีส่ ำ� คัญของการเป็นชุมชน เช่น การเป็นคนในพืน้ ที่
กลุม่ ทีม่ คี วามสนใจร่วมกัน เช่น มีคา่ นิยม ทัศนคติตรงกัน เป้าหมายร่วมกัน
(sharing) การมีความสัมพันธ์กัน มีกิจกรรมร่วม กิจกรรมสังคมร่วม
(joint action) ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดความสามัคคี และมีอัตลักษณ์
มีความผูกพันกันทางสังคม (social ties) เป็นความสัมพันธ์ทเี่ ป็นรากฐาน
ของชุมชน ความหลากหลาย (diversity) เป็นความซับซ้อนในชุมชน
ระดับความสัมพันธ์ที่ย่อยลงไป มีความแตกต่างในแต่ลกลุ่มย่อย เช่น
ทางด้านประชากร อาชีพ ชาติพันธุ์ สีผิว การนับถือศาสนา เป็นต้น
(MacQueen. Et.al., 2001, pp.1938–1929 อ้างใน ถวิลวดี บุรีกุล,
2564, น.128)
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7. การจัดท�ำตัวชี้วัด
การมีตวั ชีว้ ดั การมีสว่ นร่วมจะเป็นประโยชน์ในการเป็นแนวทาง
ในการบริหารการมีสว่ นร่วมอย่างมีความหมาย และน�ำไปสูก่ ารมีสว่ นร่วม
ที่มีประสิทธิผล ยังช่วยให้ผู้ก�ำหนดนโยบาย นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ตัดสินใจ และผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ในการพัฒนาความเข้าใจของแนวคิด
พืน้ ฐาน และแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการมีสว่ นร่วม สร้างความคุน้ เคยกับเครือ่ งมือ
ที่จะน�ำไปสู่การใช้เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล และ
เกิดความตระหนักถึงการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ภายใต้สภาวการณ์
ทีแ่ ตกต่างกัน เกิดมีกลยุทธ์ในการประเมินประสิทธิผลในการมีสว่ นร่วม
ดังนัน้ จึงต้องมีความเข้าใจทีแ่ ท้จริงว่า การมีสว่ นร่วมคืออะไร และเข้าใจถึง
ความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ ตลอดจนเข้าใจ
หลักการพื้นฐานและผู้มีส่วนได้เสียอีกด้วย
การจัดท�ำตัวชีว้ ดั การมีสว่ นร่วมได้พจิ ารณาปรับปรุงจากตัวชีว้ ดั
ทีพ่ ฒ
ั นาโดยสถาบันพระปกเกล้า (2558) และปรับให้สอดคล้องกับบริบท
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ตลอดจนการน�ำเทคโนโลยีตา่ งๆ มาใช้ในกระบวนการ
มีสว่ นร่วม เพือ่ ให้เกิดการมีสว่ นร่วมทีก่ ว้างขวาง และครอบคลุมกลุม่ ต่างๆ
ได้มากขึ้น ทั้งนี้การจัดท�ำตัวชี้วัดนี้จะเป็นการประเมินการท�ำงานด้าน
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการพิจารณาหลักการ
ของการเสริ ม สร้ า งการมี ส ่ ว นร่ ว มที่ ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลซึ่ ง ล้ ว นมี
ความสัมพันธ์กัน และน�ำไปใช้ในการยกระดับการยบริการสาธารณะ
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นอกจากนี้ ยั ง ค� ำ นึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด กิ จ กรรม
การมีสว่ นร่วมตัง้ แต่การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารรูปแบบ การให้ขอ้ มูล การเปิด
รับฟังความคิดเห็น ร่วมปรึกษาหารือ ร่วมตัดสินใจ ร่วมติดตามประเมินผล
จนกระทั่งถึงผลลัพธ์ และผลกระทบของการมีส่วนร่วม นอกจากนี้
ยังมีการค�ำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่จัดเป็นเรื่องที่ส�ำคัญว่าใครที่จะเป็น
ผูท้ เี่ ข้ามาสูก่ ระบวนการมีสว่ นร่วม วิธกี ารทีใ่ ช้คอื วิธกี ารใด สอดคล้องกับ
กลุม่ เป้าหมายหรือไม่ โอกาสของกลุม่ เป้าหมายต่างๆ ทีจ่ ะเข้ามามีสว่ นร่วม
ทั้งนี้เป็นการให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย และจะไม่ละเลยกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเฉพาะต่างๆ การประเมินผลการมีส่วนร่วม
จะท�ำให้ทราบได้ว่าการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมนั้นบรรลุผลหรือไม่
และผลได้ถกู น�ำไปใช้อย่างไร ทัง้ นีย้ งั ประเมินไปถึงผลของการมีสว่ นร่วม
ที่มีต่อภาคส่วนต่างๆ ด้วย ดังแสดงในภาพ 2

ตัวชี้วัด

ภาพ 2 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของการจัดท�ำ
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จุดมุง่ หมายของการจัดท�ำตัวชีว้ ดั อีกประการหนึง่ คือ ต้องการ
ให้เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันมากกว่าการมีสว่ นร่วมทีผ่ วิ เผิน
(ทีป่ ระชาชนเป็นเพียงองค์ประกอบของกระบวนการ หรือเพียงรับรู)้ และ
ไม่นำ� ไปสูผ่ ลลัพธ์ทพี่ งึ ปรารถนาแต่อย่างใด แต่กลายเป็นการมีสว่ นร่วม
ที่สร้างความชอบธรรมให้กับเจ้าของโครงการ หรือเจ้าของนโยบายนั้น
ในทีส่ ดุ ก็อาจเกิดความขัดแย้งหรือสิน้ เปลืองงบประมาณโดยไม่คมุ้ ค่าเลย
ดังนัน้ ในกระบวนการของการมีสว่ นร่วมจึงต้องมีการวางแผน
ซึ่งค�ำนึงถึงบริบทของกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ รวมถึงสังคมวัฒนธรรม
ภูมิรัฐศาสตร์ สภาพทางการเมืองของพื้นที่ ความพร้อม ศักยภาพ
ในการเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มต่างๆ รวมทั้งศักยภาพและสมรรถนะ
ของเจ้าหน้าที่ที่จะจัดกิจกรรมนี้ด้วย
ในการพิจารณาการจัดท�ำตัวชี้วัด ต้องค�ำนึงถึงหลักการที่
ส�ำคัญคือ ความเสมอภาคของทุกคน อิสรภาพในการเข้ามามีส่วนร่วม
ความสามารถและจิตสาธารณะของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ตั ว ชี้ วั ด นี้ จ ะสะท้ อ นถึ ง ความตั้ ง ใจและจริ ง ใจของการจั ด
กิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยพิจารณาจากการออกแบบการมีส่วนร่วม
หรือการปรับรูปแบบการมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม
ส่วนการมีส่วนร่วมนั้นอาจจะมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมหลายครั้ง
หลายพื้นที่ และมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การเสริมสร้างการมีสว่ นร่วม ทีจ่ ะสะท้อนถึงการมีสว่ นร่วม ทีอ่ าจท�ำให้เกิด
การมีสว่ นร่วมอย่างกระตือรือร้น หรือจะเป็นการมีสว่ นร่วมอย่างเฉยชา
และท�ำให้ประชาชนไม่รสู้ กึ กระตือรือร้น และไม่เป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรม
อันน�ำมาสูค่ วามล้มเหลวของการมีสว่ นร่วม เพราะไม่เกิดประสิทธิผลของ
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การมีสว่ นร่วม ทัง้ หมดขึน้ กับการออกแบบวางแผน ส่วนการประเมินผล
นั้นจะเป็นการประเมินผลกิจกรรม ผลลัพธ์และผลกระทบ โดยเป็น
การประเมินผลในหลายรูปแบบ ทั้งประสบการณ์ของประชาชนที่ได้รับ
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะะสะท้อนถึงความตั้งใจ และเจตจ�ำนง
ทีจ่ ะให้เกิดผลสัมฤทธิท์ นี่ ำ� ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ ดังภาพ 3 และ 4
และมีขั้นตอนการมีส่วนร่วมดัง ภาพ 5 ปัจจัยเหล่านี้ถูกน�ำมาออกแบบ
การมีสว่ นร่วมและจัดท�ำตัวชีว้ ดั ทีเ่ หมาะสม ทีจ่ ะสะท้อนเจตจ�ำนงศักยภาพ
และผลของการด�ำเนินการ

ตัวชี้วัด

ภาพ 3 การออกแบบกระบวนการมีสว่ นร่วมเพือ่ การจัดท�ำ
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เตรียมการและวางแผน
อย่างระมัดระวัง

ความมั่นใจในเรื่องความ
เหมาะสมทางด้าน
วัฒนธรรม

การปรึกษาหารือเชิงรุ ก
และทีม่ าของข้อมูล
ย้อนกลับ

ความร่วมมือและการมี
เป้ าหมายร่วมกัน

เปิ ดเผย เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้

ไม่ก่อให้เกิดอันตราย

การสร้างความผูกพัน
ตลอดโครงการ

การเรียนรู้ การมีสาํ นึก
รับผิดชอบและความ
เชือ่ มั่นไว้วางใจ

ความซือ่ ตรง โปร่งใส
และซื่อสัตย์

การจัดการและแก้ไข
ความคับข้องใจ ความ
เดือดร้อน

คํานึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชน และธรรมาภิ
บาล

การมีส่วนร่วมอย่าง
ครอบคลุม
Inclusive
participation

การสร้างพลังของสตรี
และความเสมอภาค
ระหว่างเพศ วัยและ
สภาวะของบุคคล

การคํานึงถึง
ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการเข้าถึง
ได้

ภาพ 4 หลักการที่ใช้ในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ภาพ 5 ขั้นตอนในการด�ำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม
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การจัดท�ำตัวชีว้ ดั นี้ ผูจ้ ะให้ขอ้ มูลได้คอื ประชาชน ทีเ่ ป็นผูเ้ ข้ามา
มีส่วนร่วม ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง หรือประชาชนทั่วไป
หรือ เจ้าหน้าที่ เจ้าของโครงการ ผู้ก�ำหนดนโยบาย ผู้บริหารองค์กร
ในที่นี้ ใช้สัญลักษณ์ ก. หมายถึง เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เช่น ฝ่ายกองการ
เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารทัว่ ไป ฝ่ายการเงิน บัญชี ฝ่ายกฎหมาย
รวมทัง้ ฝ่ายบริหารสูงสุด ป. หมายถึง ประชาชนทัว่ ไป รวมผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ผูเ้ กีย่ วข้อง และ จ. หมายถึง เจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงาน เป็นเจ้าหน้าทีท่ วั่ ไป
โดยปรับปรุงจาก สถาบันพระปกเกล้า (2558)
ขั้นที่ 1
หลักการ และการวางแผน

องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

คำ�ถาม

หลักการ มีหลักการและ • มีหลักการทีช่ ดั เจนและยึดปฏิบตั ริ ว่ มกัน
และการ แผนงานที่ชัดเจน เช่น โปร่งใส มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
วางแผน เพือ่ ปฏิบตั ริ ว่ มกัน เคารพหลั ก นิ ติ ธ รรม และหลั ก สิ ท ธิ มนุษยชน เป็นต้น
• ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ ความเข้าใจในหลักการ และ
สนับสนุนการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
• มีแผนงานการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วม
ทีช่ ดั เจนทัง้ ขององค์กร ในภาพรวม และ
เฉพาะโครงการ

ผู้ตอบ
จ
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

คำ�ถาม

ผู้ตอบ

การเตรียมข้อมูล • มีการเตรียมข้อมูล อย่างครอบคลุม
ที่เกี่ยวข้อง
ครบถ้วน เข้าใจง่าย
• ทุ ก กลุ่ ม สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย ไม่ มี
ค่าใช้จ่าย
• มี ข้ อ มู ล ที่ เ หมาะกั บ ทุ ก กลุ่ ม เพื่ อ ให้
สามารถเข้าใจได้

จ

การวางแผนการ • กำ� ห น ด วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห ลั ก แ ล ะ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ฉพาะการดำ�เนิ น การ
มีส่วนร่วม เช่น
แต่ละครั้งที่ชัดเจน
วัตถุประสงค์
สถานที่ วิธีการ • กำ�หนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ดำ�เนินการทุกครั้ง
กำ�หนดเวลา
• กลุ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ดำ�เนินการ
สอดคล้ อ งกั บ การเตรี ย มการเรื่ อ ง
ผู้มีส่วนได้เสียที่ดำ�เนินการไว้
• กำ�หนดสถานที่ ใ นการดำ�เนิ น การที่
เหมาะสมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้
ง่าย สะดวก และสบายใจที่จะเข้าร่วม
เหมาะกับประชานแต่ละกลุ่ม
• วิ ธี ก ารดำ�เนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ
การทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะสั้น
และระยะยาว

จ
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย

คำ�ถาม

• วิ ธี ก ารดำ�เนิ น การในการสร้ า งการมี
ส่วนร่วมที่สามารถปฏิบัติได้จริง และ
ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมยินดีเข้าร่วมและเป็น
วิธีการที่ดำ�เนินการได้ง่าย สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่ ประชาชนไม่รังเกียจ
วิธีการนี้
• มี ก ารเลื อ กเครื่ อ งมื อ การมี ส่ ว นร่ ว ม
ในลำ�ดับขัน้ ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมทีส่ ามารถ
ใช้เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
• มีการกำ�หนดเวลาดำ�เนินการทีเ่ หมาะสม
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของพื้ น ที่ และ
ประชาชน
การเตรียมการ • มีแผนงาน แผนงบประมาณทีส่ อดคล้อง
ด้านงบประมาณ กับแผนงาน และเพียงพอในการดำ�เนินการ
ทรัพยากร และ
ตลอดโครงการ
บุคลากร
• มีการสมทบงบประมาณ ทรัพยากรอืน่ ๆ
ในการดำ�เนินการจากภาคส่วนต่างๆ
• มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
ในการดำ�เนิ น การเสริ ม สร้ า งการมี
ส่วนร่วมอย่างมีความหมายได้
• มีสิ่งอำ�นวยความสะดวกในการดำ�เนิน
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

ผู้ตอบ

จ
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์
ประกอบ
ย่อย
การเสริมสร้างพลัง
การพัฒนาศักยภาพ
การรวมตัวกัน
การรวมกลุม่ เฉพาะ
ต่างๆ เช่น กลุ่ม
สตรี ชาติพันธุ์
โดยไม่ทิ้งใคร
ไว้ข้างหลัง
การระบุและ
วิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้เสีย

เตรียมการ
ประเมินผล

คำ�ถาม

ผู้ตอบ

• มีการสนับสนุนให้กลุ่มต่างๆ มีโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมได้
• มีการจัดรูปแบบการมีส่วนร่วมสำ�หรับ
กลุม่ เฉพาะทีไ่ ม่สามารถเข้ามามีสว่ นร่วม
ตามปกติที่จัดเพื่อประชาชนทั่วไปได้
• มีการพัฒนาศักยภาพให้ผู้ด้อยโอกาส
มีความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้

จ

• มี ก ารรวบรวมรายนามและข้ อ มู ล ที่
เกี่ ย วข้ อ งของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ชุ ม ชน
หน่วยงาน และหน่วยงานองค์กรพัฒนา
เอกชนที่เกี่ยวข้อง
• มี ก ารระบุ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย กลุ่ ม เฉพาะ
และกลุ่มด้อยโอกาส
• วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
• ระบุ ตั ว แทนที่ ช อบธรรม ที่ ม าจาก
การปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้อง
• จั ด ทำ�ตั ว ชี้ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการมี
ส่วนร่วมที่สอดคล้องกับหลักการ และ
วัตถุประสงค์
• เตรียมเครื่องมือในการประเมิน และ
บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ
ในการทำ�การประเมิน

จ

จ
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ขั้นที่ 2
การสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพั น

องค์
ประกอบ
หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

คำ�ถาม

ผู้
ตอบ

• หน่วยงานนีม้ กี าร เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ในเรื่องภารกิจที่หน่วยงานให้บริการ

ป

• ท่ า นเห็ น ว่ า ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ผยแพร่
มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

ป

• ท่านทราบดีว่าจะติดต่อร้องเรียนกับ
หน่วยงานนี้ได้ด้วยวิธีใด
กลุ่มผู้รับข้อมูล • หน่วยงานมีการให้ขอ้ มูลแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั
• หน่ ว ยงานมี ก ารให้ ข้ อ มู ล แก่ ผู้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบโดยตรง
• หน่วยงานมีการให้ข้อมูลแก่ประชาชน
ทั่วไป
การใช้สื่อใน
• หน่วยงานนี้มีการใช้สื่อในการให้ข้อมูล
การให้ข้อมูล
แก่ ป ระชาชน ตามระเบี ย บของทาง
ราชการครบถ้วน
• หน่วยงานนีม้ กี ารให้ขอ้ มูลผ่านสือ่ สังคม
ออนไลน์อนื่ ๆ มากกว่า 2 ช่องทาง เช่น
ผ่ า น website, Facebook, line,
clubhouse, Instagram, tweeter
ความถี่ใน
• หน่วยงานนี้มีการให้ข้อมูลกับภาคส่วน
การให้ข้อมูล
ต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง

ป

หน่วยงาน การให้ข้อมูล
มีการให้ แก่ภายนอก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข่าวสาร

ป
ป
ป
ป

ป

ป
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องค์
ประกอบ
หลัก

หน่วยงาน
มีการรับฟัง
ความคิดเห็น
ประชาชน

องค์ประกอบ
ย่อย

คำ�ถาม

ช่องทาง
• ประชาชนทั่วไปมีช่องทางที่จะสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้
การเข้าถึงข้อมูล
โดยสะดวก
• ผูข้ อรับข้อมูลจากหน่วยงานไม่ตอ้ งเสีย
ค่าใช้จ่ายเลย
การจัดซื้อจัดจ้าง • หน่วยงานมีการเผยแพร่เรือ่ งการจัดซือ้
จัดจ้างที่จะดำ�เนินการ
• หน่ ว ยงานมี ก ารเผยแพร่ สั ญ ญาที่ ไ ด้
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว
มีการรับฟัง
• หน่วยงานมีการรับฟังความคิดเห็นและ
ความคิดเห็น
ข้ อ เสนอแนะจากบุ ค คลทั่ ว ไปและ
จากภายนอก
หน่วยงานภายนอก
หน่วยงาน
• หน่วยงานมีเครือ่ งมือในการให้ประชาชน
แสดงความคิ ด เห็ น ที่ ส ะดวก เช่ น
กล่องรับฟังความคิดเห็น
• ความคิดเห็นที่รับฟังได้มีการนำ�ไปใช้
ปรับปรุงการทำ�งาน
กลุ่มบุคคลที่
• หน่ ว ยงานรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
หน่วยงานรับฟัง
เจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น
ความคิดเห็น
• หน่ ว ยงานรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
• หน่ ว ยงานรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์กรภาคประชาสังคม
และประชาชนทั่วไป

ผู้
ตอบ
ป

ป
ก
ก
จ

ป

ป
จ
จ
จ
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

องค์
ประกอบ
หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย
ความเต็มใจ
ในการรับฟัง
ความคิดเห็น

ความตั้งใจ
ในการรับฟัง
ความคิดเห็น

การเห็นคุณค่า
ของการรับฟัง
ความคิดเห็น

คำ�ถาม

ผู้
ตอบ

• หน่วยงานรับฟังความคิดเห็น ตามที่
กฎหมายกำ�หนด
• หน่วยงานรับฟังความคิดเห็น เมือ่ มีการ
ร้องขอ
• หน่วยงานจัดการรับฟังความคิดเห็นปกติ
• เจ้ า หน้ า ที่ ร ะดั บ ต้ น คื อ ผู้ รั บ ทราบ
ข้อคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็น
• ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลางคื อ ผู้ รั บ ทราบ
ข้อคิดเห็นหรือรับฟังความคิดเห็น
• ผูบ้ ริหารระดับสูงคือผูร้ บั ทราบข้อคิดเห็น
หรือรับฟังความคิดเห็น
• ข้ อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ ที่ รั บ ฟั ง มั ก ได้ รั บ
การตอบสนองเช่น แจ้งผลการรับฟัง
• หน่วยงานมีการ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร
ในเรื่องภารกิจที่หน่วยงานให้บริการให้
แก่ประชาชน
• มีการแจ้งผลการแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อร้องเรียนผ่านเครือข่ายสารสนเทศ
• เมือ่ มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อร้องเรียน
แล้วมีการแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
• ในกรณีทตี่ อ้ งตัดสินใจเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบ
แก่ ป ระชาชน มี ก ารให้ ข้ อ มู ล แก่
ประชาชนมากพอและนานพอแล้วให้
เวลาในการรับฟังอย่างทั่วถึง

จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ

จ
จ
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องค์
ประกอบ
หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย
กลไก
ในการรับฟัง
ผู้มีส่วนได้เสีย

หน่วยงาน การมีส่วนร่วม
มีการให้ ในการวางแผน
มีส่วนร่วม ตัดสินใจ
ในกระบวน
การตัดสินใจ

กระบวนการ
ตัดสินใจ

คำ�ถาม

ผู้
ตอบ

• มีการรับฟังความคิดเห็นด้วยรูปแบบ
ต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
• มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วน
ได้เสียอย่างครบถ้วน โดยคำ�นึงถึงสัดส่วน
หญิง ชาย และกลุ่มเพศสภาพ กลุ่ม
ผู้ ด้ อ ยโอกาส และเยาวชน เป็ น ต้ น
ในการเข้ามามีส่วนร่วม
• ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผน
ตัดสินใจของหน่วยงาน
• ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
ในระดับระดับกิจกรรม
• ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
ในระดับระดับโครงการ
• ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
ในระดับระดับวางแผน
• ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ
ในระดับระดับนโยบาย
• ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนตัดสินใจ
ดำ�เนินงานของหน่วยงาน
• ในการตัดสินใจของหน่วยงานมักมีการใช้
กระบวนการตั ด สิ น ใจโดยใช้ เ สี ย ง
ส่วนใหญ่
• มักมีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้
โดยการหว่านล้อม / บีบบังคับ

จ
จ

จ
จ
จ
จ
จ
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ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

องค์
ประกอบ
หลัก

องค์ประกอบ
ย่อย

คำ�ถาม

• มักมีการใช้กระบวนการตัดสินใจโดยใช้
ฉันทามติ (เห็นพ้องต้องกัน)
มิติของเวลา
• มี ก ารให้ เ วลาที่ ใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจที่
กับการตัดสินใจ
เหมาะสมกับสถานการณ์
ผู้มีส่วนร่วม
• ผูม้ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย
ในการตัดสินใจ
เจ้าหน้าที่รัฐ
• ผูม้ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย
นักวิชาการ
• ผูม้ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย
ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
• ผูม้ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย
หน่วยงานพัฒนาเอกชน
• ผูม้ สี ว่ นร่วมในการตัดสินใจประกอบด้วย
ประชาชนทั่วไป
กระบวนการ
• มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหน้าที่
ใช้กรรมการ
ตัดสินใจด้วยวิธีแต่งตั้งโดยผู้มีอำ�นาจ
ในการตัดสินใจ • มีการคัดเลือกคณะกรรมการที่มีหน้าที่
ตัดสินใจด้วยวิธีเสนอชื่อโดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
• ประชาชนสามารถตรวจสอบการจัดซือ้
จัดจ้างของหน่วยงานของท่านได้โดย
ผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ผู้
ตอบ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
จ
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องค์
ประกอบ
หลัก
หน่วยงาน
มีการ
พัฒนา
ความ
สามารถ
ในการมี
ส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
และ
เจ้าหน้าที่

องค์ประกอบ
ย่อย

คำ�ถาม

การพัฒนา
• หน่วยงานมีการสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถในการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ความสามารถ
ในการมีส่วนร่วม ประชาชน
ของประชาชน • หน่วยงานมีการสนับสนุนการพัฒนา
ความสามารถในการมี ส่ ว นร่ ว มของ
และเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่

ผู้
ตอบ
ก

64

ตัวชี้วัดหลักการมีส่วนร่วม

ขั้นที่ 3
การจัดท�ำรายงาน การติดตามและการประเมินผล

องค์
ประกอบ
หลัก
ก า ร จั ด ทำ�
รายงานการ
ติดตามและ
การประเมิน

องค์
คำ�ถาม
ผู้ตอบ
ประกอบ
ย่อย
การวิเคราะห์ มีการบันทึกผลการจัดกิจกรรมการมี ก
ข้อมูล จัดทำ� ส่วนร่วม
รายงานและ
มีการนำ�ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมการมี
รายงานผล
ส่วนร่วมมาวิเคราะห์และจัดทำ�รายงาน
เสนอผู้บริหาร
การติ ด ตาม มี ก ารติ ด ตามผลการจั ด กิ จ กรรมว่ า ก
ประเมินผล ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัด
กิจกรรมหรือไม่
ก า ร ใ ช้ ผ ล มีการนำ�ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมการมี ก
เพือ่ ประกอบ ส่วนร่วมไปใช้ประกอบการพิจารณา
การตัดสินใจ ตัดสินใจ
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โดยสรุป การจัดท�ำตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมที่จะน�ำไปใช้ใน
การยกระดัับการบริการสาธารณะ ได้จัดท�ำบนพื้นฐานของการต่อยอด
จากงานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า และปรับให้สอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะท�ำให้การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมี
ความหมายเกิดขึ้นจริง
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