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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิด
การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่  3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 2) เพื่อศึกษากระบวนการของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการ
อุตสาหกรรมฯ และ 3) เพื่อศึกษาผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการอุตสาหกรรมฯ ผู้วิจัยได้ใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกตัวแสดงที่เป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจ านวนทั้งสิ้น 16 ราย 

ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 
ประกอบด้วย หนึ่ง มิติบริบทของระบบ ที่มีปัจจัยของกรอบแนวคิดของกฎหมายและนโยบาย ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และประเด็นความมั่นคงในพื้นที่ สอง มิติตัวขับเคลื่อนความร่วมมือ 
มีปัจจัยของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน สิ่งจูงใจที่ตามมา และผู้น าที่ริเริ่มความร่วมมือ 2) กระบวนการของ
การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันมีอยู่สามมิติคือ หนึ่ง หลักการท างานร่วมกัน มีองค์ประกอบของการ
ปรึกษาหารือและการก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน สอง ความเชื่อมั่นชึ่งกันและกัน มีองค์ประกอบ
ของการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันและการสร้างข้อผูกมัดร่วมกัน  และ สาม ความสามารถในการ
ด าเนินการร่วมกัน มีองค์ประกอบของการจัดกระบวนการและสถาบัน และภาวะผู้น า และ 3) ผลผลิต
และผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการอุตสาหกรรมฯ ประกอบด้วย มิติของผลผลิต เช่น บริบทของอาคาร
และสถานที่ ภาคเอกชนเข้ามาบริหารโรงงาน และการพัฒนาทักษะแรงงาน และ สอง มิติของผลลัพธ์ ที่
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้เพราะมีการจ้างงานต่ ากว่าที่ก าหนดไว้  ส่วนข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ประกอบด้วย 1) การก าหนดนโยบายและโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จ าเป็นจะต้องมีการ
สร้างการยอมรับและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน 2) การบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างกลุ่มก่อ
ความไม่สงบและรัฐบาลไทยควรเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุด จึงจะสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้
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ตามปกติ และ 3) การจัดล าดับความส าคัญในวาระทางนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต ้ควรจะให้ความส าคัญทั้งในประเด็นความมั่นคงและการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
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The purposes of this study were (1) to explore the factors or conditions of initiating 

collaborative governance in the industrial projects for sustainable job creation in the 

three southern border provinces of Thailand, (2) to examine the process of collaborative 

governance in such projects, and (3) to investigate the outputs and outcomes of such 

industrial projects. A qualitative research by using documentary study and in-depth 

interview of sixteen key informants from public, private, and civic sectors was employed 

for this study. 

The results of this study were as follows: First, the factors or conditions influencing 

on initiating the collaborative governance could be grouped into two dimensions 

including, firstly, the system contexts that composited of policy and legal framework, 

socioeconomic and cultural, and security issues, and secondly, the factor drivers that 

composited of interdependence, consequential incentives, initiating leadership. Second, 

the process of collaborative governance had a three-dimensional: (1) employing 

collaborative teamwork with consulting and setting a common practice guideline, (2) 
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enhancing and supporting mutual trust with building trust and commitment between 

each other, and (3) capacity for joint action by setting procedural and institutional 

arrangements, and leadership. Last, the impacts of implementing the industrial projects 

included: the outputs were about buildings, places, developing skills of labors, and 

professionally managing the factory provided by private sectors, and however, the 

outcomes were not achieved because of lower employment than specified. This research 

recommended that (1) Policy and project formulations that will be used to solve 

economic problems have to create and seek public acceptance and collaboration, (2) 

reaching a peace agreement between the Insurgent groups and the Thai government 

should occur as soon as possible in order to drive economic activity and development 

regularly, and (3) prioritizing policy agendas to solve the problem in Thailand's Southern 

border provinces should be balanced between security and development issues. 
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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญในการวิจัย 
ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี ซึ่ง

มีสาเหตุมาจากปัญหามิติทางการเมืองโดยเป็นผลพวงมาจากความพยายามในการผสมกลมกลืนทาง

วัฒนธรรม (assimilation) คนมลายูมุสลิมให้กลายเป็นไทยในอดีตผ่านระบบการศึกษาสายสามัญและ

ในบางช่วงรัฐบาลไทยยังได้บังคับให้ยกเลิกการใช้ภาษาและการแต่งกายแบบมลายู เหตุการณ์ดังกล่าว

จึงเปรียบเสมือนการถูกกดทับทางอัตลักษณ์จากนโยบายของรัฐบาลส่วนกลาง จึงท าให้เกิดการ

ต่อต้านจากคนในพื้นที่ และได้ส่งผลให้เกิดกลุ่มขบวนการติดอาวุธที่มีการใช้ประเด็นทางศาสนาและ

ประวัติศาสตร์เป็นเครื่องมือทางการเมืองในการต่อสู้เพิ่มเติมอีกด้วย ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผล

มาจากปัจจัยของความแตกต่างเฉพาะในเรื่องการเมืองแห่งอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นไปในลักษณะที่บางอัต-

ลักษณ์อ้างอ านาจเหนือกว่าอัตลักษณ์อื่น ทั้งในเชิงเชื้อชาติ ศาสนา หรือภาษา  

แม้รัฐบาลไทยจะพยายามปรับรื้อและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปกครอง ระบบการศึกษา 

ระบบกฎหมายให้ทันสมัยและเน้นความเป็นไทยมากขึ้นแต่ความรุนแรงยังคงด ารงอยู่ (ศรีสมภพ จิตร์-

ภิรมย์ศรี, 2557) นอกจากนี้ยังมีสาเหตุมาจากปัญหาในมิติอื่น ๆ ที่แทรกซ้อนตามมาไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดจากลักษณะความเป็นสังคมที่ปิดของคนมลายูมุสลิมท าให้เกิดปัญหาความ

ยากจน ประชากรมีอัตราการศึกษาต่ า การว่างงานสูง และยังมีความขัดแย้งเรื่องการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างประชาชนกับรัฐและกลุ่มทุนที่ส่งผลต่อการเข้าถึงทรัพยากรในการ

ยกระดับสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นผลมากจากการที่

รัฐบาลไทยไม่เปิดพื้นที่ยอมรับต่ออัตลักษณ์และวัฒนธรรมมลายูมุสลิม (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอร

อร ภู่เจริญ, 2552) นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความยุติธรรมที่รัฐบาลไทยกระท าการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงจนถึงปัจจุบัน 

 สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่มีลักษณะที่ยืดเยื้อและมีพลวัตในจ านวนของเหตุการณ์ 

กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่สูง กล่าวคือการก่อเหตุเริ่มเบี่ยงเบนจากการมีเป้าหมายอ่อน เช่น ประชาชน

ทั่วไป ไปสู่กลุ่มเป้าหมายแข็ง เช่น ทหาร ต ารวจ มากขึ้น จึงท าให้การก่อความรุนแรงในระยะหลัง

มักจะมุ่งไปที่ผู้ถืออาวุธด้วยกันมากกว่าที่จะโจมตีประชาชนผู้บริสุทธิ์ แต่ผู้ถืออาวุธมีการป้องกันตัวได้
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ดีกว่า จึงท าให้ประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบสูง ขณะที่ความถี่ของเหตุการณ์ในระยะหลังมีจ านวนที่

ลดลงโดยตั้งแต่ปี 2547-2554 มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉลี่ยปีละ 1,587 ครั้ง ขณะที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-

2560 มีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 1,209 ครั้ง และมักจะเกิดในพื้นที่เชิงเศรษฐกิจในเขตเมือง

มากกว่าชนบท (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2560) ในขณะเดียวกันความขัดแย้งมีความสลับซับซ้อนที่

เป็นไปในรูปแบบของการเกิดความรุนแรงซ้ าซาก ซึ่งเป็นการตอบโต้กันไปมาระหว่างฝ่ายรัฐกับฝ่าย

ขบวนการ จนกลายเป็นห่วงโซ่ของความรุนแรงที่มีเสถียรภาพเปรียบเสมือนการต่ออายุให้สถานการณ์

มีแบบแผนที่ต่อเนื่อง และเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้ปัจจัยของความรุนแรงกลับมาอยู่เสมอ (ศรีสมภพ จิตร์-

ภิรมย์ศรี และสุภาภรณ์ พนัสนาชี, 2559) สิ่งเหล่านี้ได้เข้าไปซ้ าเติมปัญหาความยากจน การว่างงาน 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ให้มีการหยุดชะงัก ส่งผลให้สภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้อย

กว่าพื้นที่อื่น ๆ  

 ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลโดยตรงให้มีการจ้างงานในพื้นที่ลดลงเพราะ

ภาคเอกชนไม่มีความมั่นใจในการลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการว่างงานและขาดรายได้ของ

ประชาชนส่งผลต่อความสามารถในการออมเงิน จากเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ที่มี

กระแสเงินออกมากกว่ากระแสเงินเข้า ในขณะที่บางพื้นที่ที่มีความรุนแรงในอัตราที่สูงก็ยังส่งผลต่อ

ปัญหาอื่นในจ านวนที่สูงด้วยเช่นเดียวกัน เช่น ท าให้สินค้าราคาแพงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูง และ

ผลผลิตไม่มีตลาดรองรับ เป็นต้น (ชลิตา บัณฑุวงศ์, 2560, น. 39) แต่อย่างไรก็ตามในรอบหลายปีที่

ผ่านมาได้มีงบประมาณที่รัฐอัดฉีดในด้านความมั่นคงและการพัฒนาเป็นตัวช่วยพยุงระบบเศรษฐกิจให้

มีเงินไหลเวียนในพื้นที่เพื่อมาทดแทนเม็ดเงินการลงทุนที่หายไปจากภาคเอกชน (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์

ศรี และคณะ, 2555) โดยได้ก่อให้เกิดการจ้างงานของภาครัฐตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ เช่น 

โครงการบัณฑิตอาสาที่เป็นการจ้างบัณฑิตที่จบปริญญาตรี หรือโครงการจ้างงานชั่วคราวส าหรับผู้จบ

การศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 เพื่อให้มาช่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 

 จากข้อมูลสถิติการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามรายงานผลการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล

รวมของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระบุว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ที่มีการขยายตัวในทิศทางบวกในปี พ.ศ. 2550, 2551, 2552, 2553 และ 2558 ใน

อัตราร้อยละ 0.5, 1.01, 2.8, 2.05 และ 1.33 ตามล าดับ เป็นเพราะนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่

สงบขึ้นรัฐบาลได้อัดฉีดงบด้านความมั่นคงและการพัฒนาพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก อีกทั้งในบางช่วงยังได้มี
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การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จึงท าให้ระบบเศรษฐกิจในพื้นที่มี

ปริมาณเงินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่ได้เกิดจากการผลิตสินค้าและบริการ แต่มาจากความช่วยเหลือของ

รัฐบาลที่ไปกระตุ้นการบริโภคเพื่อให้เกิดการไหลเวียนในเศรษฐกิจ อาจกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจในพื้นที่

มักเดินเครื่องโดยอาศัยการพึ่งพิงจากงบประมาณของรัฐบาลเป็นหลักในการไปช่วยพยุงให้ระบบยังคง

ด าเนินต่อไปได ้จึงท าให้ตัวเลขของการเจริญเติบโตไม่ได้มาจากผลิตภาพของภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง  

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2554, 2555, 2556 และ 2557 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่

ร้อยละ -0.88, -0.13, 0, และ -2.9 ตามล าดับ แสดงให้เห็นถึงผลกระทบเชิงลบจากความรุนแรงที่

ยืดเยื้อ ที่ส่งผลให้เกิดการหดตัวของผลิตภัณฑ์มวลอย่างต่อเนื่อง ที่ท าให้เกิดความถดถอยทาง

เศรษฐกิจจนถึงปัจจุบัน ในขณะที่ตัวเลขอัตราการว่างงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550-2558 อยู่ที่อัตราร้อยละ 

1.57, 1.90, 2.33, 1.87, 1.30, 0.74, 1.57, 1.77, และ 1.40 ตามล าดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 

2560ง) เหตุที่มีตัวเลขต่ าเป็นเพราะประชาชนในพื้นที่มีการว่างงานแบบแฝงเร้นจึงท าให้ตัวเลขอัตรา

เฉลี่ยไม่สูงอย่างที่เป็นจริง ซึ่งจากการส ารวจปัญหาที่ส าคัญที่สุดของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 3,000 

กว่าคนในพื้นที่ระบุว่ามีปัญหาเรื่องยาเสพติดมากที่สุด รองลงมาเป็นปัญหาการว่างงานและปัญหา

ความยากจน (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และคณะ, 2555) อย่างไรก็ตามข้อมูลความยากจนระดับ

จังหวัดจากส านักงานสถิติแห่งชาติของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2558 มีตัวเลข

เฉลี่ยทั้งสามจังหวัดต่อประชากรทั้งหมดอยู่ที่ 42.22, 40.21, 47.75, 37.37, 23.83, 37.15, 31.75, 

39.03 และ 25.15 ตามล าดับดังรูปภาพ 
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รูปภาพที่ 1 แสดงอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงาน และสัดส่วนคนจนใน 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550-2558 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560ง; ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 

2559 

ขณะที่ข้อมูลจ านวนคนจนต่อประชากร 1,000 คนของแต่ละจังหวัด ระบุว่าปัตตานีมีจ านวน

คนจนอยู่ที่ 218.0 ส่วนนราธิวาสมีจ านวน 133.8 และยะลามีจ านวนอยู่ที่ 94.5 โดยจังหวัดปัตตานี

และนราธิวาสยังเป็นจังหวัดที่ปัญหาความยากจนเรื้อรังติดต่อกันหลายปีในล าดับต้น ๆ ของประเทศ

อีกด้วย นอกจากนี้รายได้ที่วัดจากระดับเส้นความยากจนของประเทศตามที่ก าหนดว่าต้องมีรายได้ไม่

ต่ ากว่า 2,647 บาท/คน/เดือน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่าเส้นความยากจนอยู่

สองจังหวัด คือรายได้เฉลี่ยต่อคน/เดือนของปัตตานีเท่ากับ 2,492 บาท นราธิวาส 2,528 บาท ยกเว้น

ยะลา 2,770 บาท (ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2559ก) กล่าวได้ว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก าลังอยู่ใน

วงจรของความยากจนสืบเนื่องมาจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจนท าให้คุณภาพการด ารงชีวิตตกต่ าลง จึง

มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่รัฐจะต้องมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แม้ว่าภาครัฐจะมีนโยบายการ

บริหารและการพัฒนาที่เอื้อต่อการลงทุน เพื่อสร้างอุตสาหกรรมการผลิต พร้อมทั้งมีการให้ความ

ช่วยเหลือผ่านเงินอุดหนุนแก่ประชาชน อีกทั้งยังทุ่มงบประมาณไปกว่าสามแสนล้านบาทในระยะ 14 
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ปีที่ผ่านมา แต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปัญหาส าคัญที่สุดในการสร้างความเชื่อมั่นและ

เสถียรภาพเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนในระยะยาว 

ด้วยความที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ชายขอบและมีความขัดแย้งในลักษณะที่

ละเอียดอ่อน เปราะบางและมีความซับซ้อน การด าเนินนโยบายของหน่วยงานราชการมักจะมีปัญหา

เรื่องการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงาน และกับประชาชนผู้รับบริการ ดังนั้นปัญหาสาธารณะใน

พื้นที่โดยเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจมีลักษณะที่เรียกว่า “wicked problems” กล่าวคือเป็นปัญหา

ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน (พัชรี สิโรรส, 2557, น. 2) หรือเป็นไปไม่ได้ที่จะท าให้เกิดการแก้ปัญหา

ดังเช่นพื้นที่อื่น เพราะการมีความรุนแรงที่ต่อเนื่อง ความไม่สมบูรณ์แบบหรือความขัดแย้งกันของ

ข้อมูลที่มีอยู่ สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และการมีตัวแสดงที่ขาดการเชื่อมโยงกันใน

นโยบายหนึ่ง ๆ เป็นจ านวนมาก รวมทั้งยังมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลายที่มีความเข้าใจต่อปัญหา

และแนวทางการแก้ไขที่แตกต่างกัน (Head, 2008, pp. 101–104) นอกจากนี้ปัจจัยด้านความไม่

แน่นอนและความไร้เสถียรภาพจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยังคอยเป็นตัวฉุดรั้งการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้กระบวนการนโยบายทางเศรษฐกิจแบบเดิม

ของภาครัฐถูกท้าทายให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลายเป็นรูปแบบใหม่ เพราะแบบเดิมนั้นท าให้แต่ละ

นโยบายหรือโครงการเกิดความไร้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อน าไปปฏิบัติในพื้นที่  การแก้ไข

ปัญหาอาจไม่สามารถท าได้โดยภาครัฐเพียงหน่วยเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือกันจากตัวแสดง

ภายนอกด้วยการดึงเอกชนและภาคประชาสังคมมาแก้ไขปัญหาลักษณะเช่นน้ี 

ทั้งนี้การจะตอบโจทย์ความซับซ้อนของปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้นั้น สถานการณ์ความ

รุนแรงและสภาพแวดล้อมของพื้นที่จะเป็นตัวบังคับให้ภาครัฐต้องพึ่งพาความสามารถจากตัวแสดงอื่น

ในการบริหารนโยบายมากขึ้น ซึ่งการใช้วิธีการผูกขาดอ านาจทางนโยบายและการใช้เครื่องมือจูงใจ

ทางเศรษฐกิจกลับไม่เป็นผลต่อการลงทุนของเอกชนมากนัก จึงท าให้มีการออกแบบนโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะของการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นที่เปลี่ยนจากรูปแบบการ

ปกครองด้วยนโยบายในแนวดิ่ง (vertical) ที่เน้นล าดับชั้นการบังคับบัญชา การรวมศูนย์อ านาจ 

กฎระเบียบ และมีความเป็นราชการสูงไปสู่นโยบายในแนวราบ (horizontal) ที่ให้ความส าคัญกับ

ความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายที่เท่าเทียมกัน กระจายอ านาจ แสวงหาทางออกร่วมกันและมีความยืดหยุ่น

เพื่อความสอดรับกับประเด็นปัญหามากขึ้น (Bevir, 2012, pp. 32–33) กระแสที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม
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การเคลื่อนย้ายอ านาจและการควบคุมของรัฐไปสู่ตัวแสดงระดับเหนือรัฐ เช่น องค์การระหว่าง

ประเทศ ระดับใต้รัฐ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับนอกรัฐ เช่น องค์กรภาคเอกชนที่ไม่

แสวงหาก าไร (Pierre & Peters, 2000, pp. 75–93) ในการที่จะต้องเชื่อมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

พัฒนานโยบายสาธารณะให้มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาในทุกมิติของสังคม  

ด้วยเหตุนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จึงได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 

สิ้นสุดปี พ.ศ. 2557 โดยเกิดมาจากความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน ความยากจนและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากการลงทุนของ

ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการชะลอตัวถึงหยุดนิ่ง โดยภาครัฐจะเป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนการ

ผลิตเป็นผู้ลงทุนในการจัดตั้งสถานประกอบการในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป พร้อม

เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ประชาชนที่ประสงค์จะเข้า

มาเป็นพนักงานในโรงงาน ขณะที่ภาคเอกชนสนับสนุนด้านการตลาด ด้านต้นทุนการผลิตอื่น ๆ และ

การบริหารจัดการในโรงงาน ส่วนภาคประชาชนได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนที่ร่วมกัน

ดูแลความปลอดภัยและสนับสนุนโครงการในด้านขนส่ง แรงงานและสาธารณูปโภคเพื่อสนับสนุนให้

โครงการด าเนินไปอย่างมั่นคงต่อเนื่อง (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, น. 1) และที่ส าคัญยังได้มี

การจัดตั้งคณะกรรมการร่วมโดยไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล (Joint Committee) และภาคีหุ้นส่วนใน

รูปของสหกรณ์ระดับปฏิบัติการในโรงงาน เพื่อร่วมกันตัดสินใจก าหนดทิศทาง ด าเนินภารกิจ แบ่งปัน

ความเสี่ยงและผลประโยชน์ร่วมกัน (วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ , 2557, นน. 381–383) 

แนวทางข้างต้นเป็นไปในรูปแบบของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน (collaborative 

governance) ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจที่อาจจะสามารถเป็น “ทางเลือก” หนึ่งของภาครัฐในการ

จัดการกับประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและมีความขัดแย้งสูง  

ดังนั้นจึงท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาในหัวข้อวิจัยครั้งนี้คือ การจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกัน (Collaborative Governance) ในโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมุ่งศึกษาว่ามีปัจจัยหรือเงื่อนไขอะไรที่ก่อให้เกิด มีกระบวนการของการ

จัดการปกครองแบบร่วมมือกันเป็นอย่างไร และการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันมีผลผลิตและมี

ผลลัพธ์เป็นอย่างไร เพื่อศึกษานโยบายสาธารณะจากมิติของความร่วมมือกันที่เกิดขึ้นในสังคมไทย 
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1.2 วัตถุประสงคข์องการวจิัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการ

อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในการด าเนินโครงการ

อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

1.2.3 เพื่อศึกษาผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันใน

โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

 

1.3 ค าถามของการวิจัย 
1.3.1 มีปัจจัยหรือเงื่อนไขอะไรที่ก่อให้เกิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการ

อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

1.3.2 กระบวนการของการจัดการปกครองแบบร่วมมือในการด าเนินในโครงการ

อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเ้ป็นอย่างไร 

1.3.3 มีผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการ

อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเ้ป็นอย่างไร 

 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตเนื้อหา เป็นการอธิบายพรรณนาโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่

ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ตั้งแต่

การริเริ่มของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน กระบวนการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน การ

เปลี่ยนแปลงทั่วไปที่มีผลผลิตและผลลัพธ์  ด้วยแนวคิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

(collaborative governance) 

1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ประกอบด้วย อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อ าเภอรามัน จังหวัด

ยะลาและอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา ตั้งแต่เริ่มโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่  3

จังหวัดชายแดนภาคใตป้ี พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบัน (พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2561) 
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1.5 ประโยชนท์ีค่าดว่าจะไดร้ับจากการวิจยั 
1.5.1 ทราบปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดและกระบวนการของการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือในการด าเนินการโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.5.2 ทราบว่าผลผลิตและผลลัพธ์ที่ส่งผลต่ออัตราการว่างงานหลังจากการด าเนินโครงการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบร่วมมือกันในพื้นที ่

1.5.3 น าผลการวิจัยที่ได้ไปเป็นข้อเสนอเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในนโยบายสาธารณะของ

ภาครัฐให้มีประสิทธิผล อีกทั้งยังอาจจะสามารถน าไปพัฒนาเป็นตัวแบบของการจัดการปกครองใน

พื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะหรือประเด็นที่มีความขัดแย้งสูง รวมทั้งช่วยเปิดมุมมองและขยายกรอบแนวคิด

การศึกษานโยบายสาธารณะผ่านการจัดการปกครอง 

 

1.6 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
1.6.1 การเข้าถึงผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการสัมภาษณ์ ในตอนที่น าเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้มี

การก าหนดว่าจะมีการสัมภาษณ์ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนพื้นที่ละ 9 คนใน

สัดส่วนที่เท่ากัน แต่เมื่อท าการลงพื้นที่เก็บข้อมูลปรากฎว่าพื้นที่รือเสาะมีเฉพาะภาครัฐกับภาค

ประชาชน (ท าหน้าที่แทนภาคเอกชน) บริหารโครงการในปัจจุบัน ส่วนพื้นที่รามันและพื้นที่โคกโพธิ์มี

แต่ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่บริหารโครงการ จึงต้องสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลในภาพรวม และท าการศึกษาเอกสารราชการ

และรายงานประจ าปีของโครงการที่เกี่ยวข้องต้ังแต่ปี พ.ศ. 2549-ปัจจุบันแทน 

1.6.2 การขาดทรัพยากรที่สนับสนุนในการท าวิจัย เช่น งบประมาณ ก าลังคน เป็นต้น 

เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์และศึกษาเอกสารทั้งในจังหวัดปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส สงขลาและกรุงเทพฯ จึงท าให้ต้องใช้ทรัพยากรส่วนตัวที่มีอย่างจ ากัดในการท างานวิจัยครั้ง

น้ี 
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1.7 นิยามค าศัพท ์
 การจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน  (collaborative governance)  ในโครงการ

อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืน หมายถึงกระบวนการของการตัดสินใจก าหนดนโยบาย การ

น าไปปฏิบัติและการจัดการโครงสร้างด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้คนที่ก้าว

ข้ามขอบเขตของหน่วยงานภาครัฐ ระดับการปกครอง หรือความเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน เพื่อร่วมมือกันด าเนินการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะเป็น “wicked problem” 

กล่าวคือเป็นปัญหาที่มีความยุ่งยากหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ที่จะท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังเช่นพื้นที่

อื่น เพราะการมีความรุนแรงที่ต่อเนื่อง ความไม่สมบูรณ์แบบหรือความขัดแย้งกันของข้อมูลที่มีอยู่ 

สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และการมีตัวแสดงที่มีความเป็นอิสระในนโยบายหนึ่ง ๆ 

เป็นจ านวนมาก การแก้ไขปัญหาลักษณะนี้ไม่สามารถท าได้โดยภาครัฐเพียงหน่วยเดียว แต่ต้องอาศัย

ความร่วมมือกันจากตัวแสดงภายนอกอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชนและภาคประชาชนในพื้นที ่

 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หมายถึงจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่

มีคนมลายูมุสลิมอาศัยอยู่ส่วนใหญ่ โดยมีศาสนาและวัฒนธรรมเฉพาะตามอัตลักษณ์ของตนเอง และที่

ส าคัญยังมีความขัดแย้งที่รุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน จึงท าให้การจัดการปกครองและ

การด าเนินนโยบายสาธารณะของภาครัฐต้องประสบกับข้อจ ากัดในหลาย ๆ ด้าน 

โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ 

โครงการ Hand in Hand หมายถึงโครงการที่ เชื่อมโยงระหว่างความต้องการแรงงานของ

ภาคอุตสาหกรรมกับปัญหาการว่างงานในพื้นที่ ซึ่งเกิดมาจากความร่วมมือกันของภาครัฐ ได้แก่ กรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม ศอ.บต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ปริ้นเซสบรา 

จ ากัด บริษัท ไทย โกลบอล ดีไซน์ จ ากัด และบริษัท อาร์เชอร์ สปอร์ต จ ากัด และภาคประชาสังคม 

ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน Hand In Hand และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการด าเนินงานอุตสาหกรรม

เครื่องนุ่งห่มเพื่อบริโภคภายในและส่งออกไปต่างประเทศเพื่อขจัดความยากจนและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในพื้นที่ 



บทที่ 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ประกอบด้วย 

 1. มโนทัศน์ว่าด้วยปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน (Wicked Problems) ในนโยบายสาธารณะ ใน

ส่วนนี้จะกล่าวถึงจุดก าเนิด ความหมาย ลักษณะของปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ทางเลือกในการแก้ไข

และการปฏิรูปภาครัฐเพื่อรับมือกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน 

 2.  มโนทัศน์ว่าด้วยการจัดการปกครอง (Governance)  กล่าวถึงตั้ งแต่ความหมาย 

ความส าคัญ พัฒนาการ และรูปแบบความสัมพันธ์ขององค์การในการจัดการปกครอง  

 3. มโนทัศน์ว่าด้วยการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) มี

ตั้งแต่ความหมาย ความส าคัญ และมุมมองต่อการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน หลักการของฐาน

ความร่วมมือ กรอบแนวคิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน และความท้าทายต่อการจัดการ

ปกครองแบบร่วมมือกัน 

 4. การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในบริบทของประเทศไทย กล่าวถึงพัฒนาการของการ

จัดการปกครองแบบร่วมมือกัน และรูปแบบการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในประเทศไทย 

 5. ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงที่มาและความส าคัญ การด าเนินงานแบบร่วมมือและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

 6.  กรณีศึกษาโครงการ Mindanao Youth for Development (MYDev)  ในประเทศ

ฟิลิปปินส์โดยกล่าวถึงความเป็นมา ความส าคัญ การด าเนินงานแบบร่วมมือและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

 7. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ งานวิจัยในประเทศ

มีด้วยกันสองเรื่อง เรื่องแรกเป็นการส ารวจตัวอย่างการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในประเทศไทย

เกือบทุกระดับและมิติของนโยบาย เรื่องที่สองเป็นการศึกษาการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันที่

เจาะลึกระดับในโครงการ ส่วนงานวิจัยต่างประเทศ เรื่องแรกเป็นการศึกษาผลลัพธ์ของการจัดการ

ปกครองแบบร่วมมือกันในการจัดการลุ่มน้ าของประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องที่สองเป็นการศึกษาการ

สร้างความได้เปรียบของความร่วมมือเพื่อให้การจัดการปกครองมีความยั่งยืนในแผนงานและโครงการ

ของคนไร้บ้านที่มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา และเรื่องสุดท้ายเป็นการศึกษาการจัดการ



 11 

ปกครองแบบร่วมมือกันเพื่อจัดประเภทตามลักษณะความเข้มแข็งและความอ่อนแอของภาคีหุ้นส่วน

ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนที่ส่งผลให้กระบวนการความร่วมมือมีความต่อเนื่อง  

 8. กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นการปรับปรุงจากตัวแบบการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันของ 

Kirk Emerson แ ล ะ  Tina Nabatchi โ ด ยท า ก า ร ตั ด  ค วบ ร วมแ ล ะนิ ย า ม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร 

(operationalize) ตัวแปรขึ้นมาใหม่ให้สอดคล้องกับกรณีศึกษา ด้วยการศึกษางานวิจัยทั้งในและ

ต่างประเทศมาสนับสนุน ซึ่งกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการ

จัดการปกครองแบบร่วมมือกันที่มีมิติบริบทของระบบและตัวขับเคลื่อน กระบวนการของการจัดการ

ปกครองแบบร่วมมือกันที่มีมิติของหลักการท างานร่วมกัน ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน และ

ความสามารถในการด าเนินการร่วมกัน และสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการจัดการปกครอง

แบบร่วมมือกัน มีมิติด้านผลผลิตและผลลัพธ์ 

 

2.1 มโนทัศนว์่าด้วยปัญหาที่ยุ่งยากซบัซอ้น (Wicked Problems) ในนโยบายสาธารณะ  
 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จ านวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะภูมิอากาศ และการรวมตัวของรัฐต่าง ๆ ให้กลายเป็นองค์การระดับภูมิภาค เช่น อียู อาเซียน 

เป็นต้น เป็นเหตุให้รัฐต่าง ๆ ก าลังประสบกับปัญหาที่มีความซับซ้อนและมีความยุ่งยากมากขึ้น 

โดยทั่วไปแล้วปัญหาสาธารณะที่แต่ละรัฐมีจะประกอบด้วยสองลักษณะ น่ันคือปัญหาในการควบคุม 

(tame problems) และปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน (wicked problems) โดยการให้บริการสาธารณะ

หรือด าเนินนโยบายในอดีตมักจะประสบปัญหาในด้านการควบคุม เช่น ความสามารถในการให้บริการ

ของรัฐต่ า อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากร บุคลากร และการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ซึ่ง

เกิดขึ้นเฉพาะในขอบเขตการรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ แต่ปัญหาเหล่านี้ก็ได้รับการแก้ไขด้วย

การพัฒนาวิธีการจัดการที่ทันสมัยขึ้น แต่ต่อมาได้เกิดปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นจ านวนมาก 

ซึ่งเป็นผลจากพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่กล่าวไปข้างต้น เนื่องจากปัญหาเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับหลาย

หน่วยงาน มีข้อจ ากัดในการนิยามปัญหาและแนวทางการแก้ไข 

 จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มมีค าถามที่ว่า ท าไมหลาย ๆ นโยบายและแผนงานของภาครัฐที่

มีการด าเนินงานโดยทั่วไป จึงมักประสบกับความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดตั้งแต่ต้น 

หรือในบางครั้งได้ส่งผลกระทบที่คาดไม่ถึง จนท าให้ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขเกิดความยุ่งยากซับซ้อน
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ขึ้นไปอีก รวมทั้งการน านโยบายไปปฏิบัติของรัฐเป็นประเด็นที่ยากมากในการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานและติดตามผลการด าเนินงาน จากข้อสังเกตและความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการทาง

นโยบายของรัฐในการจัดการกับปัญหาสาธารณะที่นับว่ายิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการ

ด ารงอยู่ในสังคมการเมืองหนึ่ง ๆ เช่น ภาวะโลกร้อน พื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพในการพัฒนา เป็นต้น ซึ่ง

ส่งผลให้ประชาชนเกิดข้อสงสัยและเริ่มขาดความเชื่อมั่นต่อความสามารถของรัฐในการรับมือ จากเหตุ

ดังกล่าวข้างต้นได้ท าให้ปัญหาสาธารณะที่ยุ่งยากซับซ้อนถูกหยิบยกมากล่าวถึงโดยผ่านการศึกษาวิจัย

เป็นจ านวนมากนับแต่นั้นเป็นต้นมา 

จุดก าเนิดของปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน 

 การก าเนิดของปัญหาสาธารณะที่ยุ่งยากซับซ้อนเริ่มต้นจากมุมมองที่หลากหลายในการ

วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการครอบง าของเหตุผลทางเทคนิค หรือกรอบแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการ

ควบคุมและการจัดการเป็นหลักต่อประเด็นความซับซ้อนของนโยบายสังคม ประการแรก วงการรัฐ-

ประศาสนสตร์ได้วิพากษ์ความซับซ้อนของนโยบายและแผนงานในการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาความ

ยากจน การเคหะ และการว่างงานในพื้นที่เขตเมืองที่เสียเปรียบ ซึ่งมีการกล่าวอ้างว่าปัญหาเหล่านี้ไม่

มีทางที่จะประสบความส าเร็จได้เนื่องจากขาดข้อมูลที่ต้องการในการแก้ไขปัญหา ความชัดเจนของ

เป้าหมายและการขาดการประสานงานที่ดี จึงท าให้ผู้ที่ก าหนดนโยบายเริ่มตระหนักว่าควรระมัดระวัง

ในการนิยามประเด็นปัญหาและการใช้ความสามารถในการจัดการองค์ประกอบของปัญหาด้วยกรอบ

แนวคิดเดียวกันทั้งหมด ประการที่สอง ได้มีการวิพากษณ์วิจารณ์จากกลุ่มที่ศึกษาการวิเคราะห์

นโยบายสังคม โดยพวกเขากล่าวว่ากรอบแนวคิดทางเทคนิคมองข้ามในเรื่องของค่านิยม มุมมองและ

ประสบการณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพลเมือง ที่จะมีส่วนช่วยหรือเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมต่อการแทรกแซงเพื่อการแก้ไขปัญหา อาจกล่าวได้ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาการจัดการและ

เทคนิคความเชี่ยวชาญ อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางนโยบายที่ยุ่งยากซับซ้อนได้เพียงแนวคิด

เดียว แต่ต้องอาศัยการสร้างกรอบแนวคิดซึ่งมาจากมุมมองที่หลากหลาย ด้วยการเพิ่มความจ าเป็นใน

การแลกเปลี่ยนถกเถียงต่อประเด็นปัญหาที่จะแก้ไข เพื่อสร้างทางเลือกหรือเครื่องมือใหม่ ๆ ที่

เหมาะสมกับสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้น (Head, 2008 : 101-102) 

 จุดสนใจที่ท าให้มีการศึกษาปัญหาสาธารณะที่ยุ่งยากซับซ้อน (wicked problems) มากขึ้น

เป็นผลมาจากการที่ปัญหาสาธารณะที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ให้รายละเอียดที่ลึกขึ้นว่า ท าไมหลาย ๆ 
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นโยบายและแผนงานของภาครัฐที่มีการถกเถียงกันโดยทั่วไป จึงประสบกับความล้มเหลวในการบรรลุ

เป้าหมายที่ก าหนดแต่ต้น หรือในบางครั้งยังท าให้เกิดผลกระทบที่คาดไม่ถึงและยังแทบจะเป็นไปไม่ได้

ที่จะน าไปสู่การประสานงานและติดตามการด าเนินงาน (Head, 2008 : 103) ข้อสังเกตและความ

กังวลดังกล่าวเกี่ยวกับกระบวนการทางนโยบายของรัฐในการจัดการกับปัญหาสาธารณะ (Tackling 

Public Problems) ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการด ารงอยู่ในสังคมการเมือง

หนึ่ง ๆ เช่น ภาวะโลกร้อน ปัญหาความยากจน เป็นต้น รวมทั้งประชาชนในอาณาเขตของรัฐเริ่ม

คลางแคลงใจและขาดความเชื่อมั่นต่อความสามารถของรัฐ จึงท าให้ปัญหาสาธารณะที่ยุ่งยากซับซ้อน

ถูกหยิบยกมากล่าวถึงโดยผ่านการวิจัยเป็นจ านวนมากในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยนับตั้งแต่

ทศวรรษที่ 1980s นั้นปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนได้กลายเป็นโจทย์ใหม่ของผู้ก าหนดนโยบายและ

หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ต้องตระหนักและท าความเข้าใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากหลายๆ นโยบายได้

น าไปสู่ความล้มเหลวและชะงักงันเมื่อน าไปเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาในสังคม 

ความหมายของปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  

Australian Public Service Commission (2007, p. 1) ให้นิยามว่า wicked problems 

หมายถึง ปัญหาทางนโยบายที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งมีลักษณะที่เกินความสามารถขององค์การ

หนึ่งองค์การใดที่จะท าความเข้าใจและตอบสนองได้ เพราะไม่มีข้อสรุปสาเหตุของปัญหาและแนว

ทางการแก้ไขที่ดีที่สุด 

 Brian W. Head (2008, pp. 101–104) กล่าวว่า wicked problems หมายถึง ปัญหาที่มี

ความยุ่งยากซับซ้อนหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังเช่นประเด็นอื่น ซึ่งเป็นผลมา

จากความไม่สมบูรณ์แบบหรือความขัดแย้งกันของข้อมูลที่มีอยู่ สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว และการมีตัวแสดงหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในนโยบายหนึ่ง ๆ เป็นจ านวนมาก

เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งยังมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายที่มีความเข้าใจต่อปัญหาและแนวทางการ

แก้ไขที่แตกต่างกันอีกด้วย  

 พัชรี สิโรรส (2557, น. 2) กล่าวว่า wicked problems หมายถึง ปัญหาสาธารณะที่มีความ

ยุ่งยาก ซับซ้อน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายด้วยความ

คิดเห็น จุดยืน และผลประโยชน์ จึงท าให้ยากต่อการแก้ปัญหา 
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กล่าวโดยสรุป wicked problems หมายถึงปัญหาสาธารณะที่มีความเป็นพลวัตและมีความ

ซับซ้อน เนื่องจากไม่สามารถนิยามสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีผู้

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ซึ่งต่างก็มีค่านิยมและผลประโยชน์ต่อประเด็นปัญหาหลากหลาย  

ความยุ่งยากซับซ้อนของ wicked problems ในที่นี่เป็นเพราะว่าการไม่มีและไม่สามารถ

นิยามปัญหาได้อย่างชัดเจนว่ามีสาเหตุมาจากอะไร และส่งผลให้ไม่สามารถแสวงหาทางออกในการ

แก้ไขปัญหาได้ จึงท าให้ต้องใช้ความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาช่วยกันนิยามและเสนอแนว

ทางแก้ไขโดยตรง อีกทั้งกระบวนการในการแก้ไขปัญหายังมีข้อจ ากัด เช่น ทรัพยากร การสนับสนุน

ทางการเมือง เป็นต้น รวมทั้งปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนยังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ 

ขณะที่การแก้ปัญหาด้วยการประสานงานร่วมกันยังเป็นอุปสรรค เพราะโดยทั่วไปกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความ

หลากหลายย่อมสามารถที่จะเข้าและออกจากการรวมตัวเพื่อแก้ปัญหาได้ทุกเมื่อ จึงท าให้การสื่อสาร

เกิดความล้มเหลวและส่งผลให้กฎหรือข้อตกลงที่ก าหนดร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต้องเปลี่ยนไปได้ 

ลักษณะของปญัหาที่ยุ่งยากซับซ้อน  

Horst W.J. Rittel และ Melvin M. Webber (1973, pp. 160–167) ได้อธิบายว่าการ

วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมจะไม่ประสบความส าเร็จ หากยังคงใช้เครื่องมือและแนวทางการ

วิเคราะห์แบบดั้งเดิม ซึ่งปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน (wicked problems) เป็นประเด็นที่ตรงกันข้ามกับ

ปัญหาการควบคุมในการบริหาร (tame problems) โดยที่ปัญหาการควบคุมสามารแก้ไขได้ด้วยการ

ใช้เทคนิควิธีที่มีความสลับซับซ้อนขึ้น เพียงแต่ต้องมีการนิยามปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่าง

ชัดเจนเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการปฏิบัติ การมุ่งเน้นศึกษาปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนในระยะแรก

เกิดขึ้นจากการออกแบบระบบบริหารในระดับจุลภาค แต่แนวคิดนี้ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ขอบเขตปัญหาในนโยบายเศรษฐกิจและสังคมได้อีกด้วย ทั้งนี้ Rittel และ Webber ได้จ าแนก

ลักษณะของปัญหาสาธารณะที่ยุ่งยากซับซ้อน ไว้ดังนี ้

ประการที่หนึ่ง ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นปัญหาที่ไม่สามารถนิยามการก่อตัวได้ ข้อมูลที่

จ าเป็นในการท าความเข้าใจปัญหาขึ้นอยู่กับความคิดในการแก้ไขปัญหาในแต่ละครั้ง อาจกล่าวได้ว่า

การจะอธิบายปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนว่าคืออะไร และการสืบค้นรายละเอียดอย่างเพียงพอจะเกิดจาก

การพัฒนาจากทุก ๆ ความเช่ือที่คิดว่าสามารถเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา ด้วยการคาดการณ์ไวล้ว่งหน้า 



 15 

ดังนั้นการตั้งค าถามเพื่อหาข้อมูลจึงต้องพึ่งพาทั้งความเข้าใจต่อปัญหา ทางออกส าหรับแก้ไข และ

เวลา เช่น การนิยามลักษณะปัญหาความยากจน ซึ่งหากนิยามว่าความยากจนหมายถึงการมีรายได้ที่

ต่ าของปัจเจกแล้ว การมีรายได้ต่ านั้นอาจจะมาจากทักษะความสามารถในการท างานต่ า ซึ่ง

ความสามารถในการท างานต่ าก็อาจจะเกิดมาจากการได้รับการศึกษาน้อย หรืออาจจะเป็นปัญหาที่

ระบบการศึกษาในการผลิตแรงงาน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นปัญหาที่เชื่อมโยง

กับปัญหาอ่ืน ๆ ในสังคมจึงท าให้เป็นการยากที่จะนิยามปัญหาได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการก่อตัวของ

ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง ดังนั้นกระบวนการก่อตัวของปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนและ

การแสวงหาทางออกจึงกลายเป็นสิ่งเดียวกัน ซึ่งหากปัญหามีลักษณะเฉพาะจะต้องมีแนวทางการ

แก้ไขปัญหาที่เป็นเฉพาะของมัน 

ประการที่สอง ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่มีกฎเกณฑ์ในการยุติ (no stopping rule) หรือไม่

สามารถนิยามแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ ปัญหาโดยทั่วไปมักจะมีกฎเกณฑ์ที่ก าหนดให้มีการยุติหรือ

สามารถแก้ไขปัญหาได้หากค้นพบทางออก แต่ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่เป็นเช่นนั้น เพราะ

กระบวนการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งเดียวกันกับกระบวนการท าความเข้าใจต่อลักษณะของปัญหา แต่เมื่อ

ไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะท าความเข้าได้อย่างเพียงพอและยังไม่รู้จุดจบของปัญหาอีกว่าจะเป็นอย่างไรแล้ว 

ซึ่งในท้ายที่สุดก็จะไม่สามารถแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุ

เป็นผลระหว่างความเข้าใจปัญหากับแนวทางการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งเดียวกัน 

ประการที่สาม แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ใช่สิ่งที่จะบอกว่าถูกหรือผิด แต่

เป็นการบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าหรับปัญหาสาธารณะที่ยุ่งยาก

ซับซ้อนไม่มีค าตอบว่าถูกหรือผิดในการแก้ไขปัญหา โดยทั่วไปผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีจุดยืน ผลประโยชน์ 

และอ านาจในการตัดสินใจกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่ต่างกัน แม้ว่าคนเหล่านี้ทั้งหมดจะไม่มีอ านาจต่อ

นโยบายหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นทางการ เพื่อน าไปสู่การก าหนดแนวทางที่ถูกต้องก็ตาม 

แต่อย่างไรก็ดีการตัดสินใจของบุคคลหรือกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผลมาจากประโยชน์ที่จะ

ได้รับ ค่านิยมและอุดมการณ์ที่มีจะสามารถน าไปสู่การประเมินผลทางเลือกของภาครัฐว่าเป็นสิ่งที่ดี

หรือไม่ดแีละใช้ได้จริงหรือไม่กับเครื่องมือที่เลือกใช้ในการแก้ไขปัญหาในแต่ละครั้ง 

ประการที่สี่ ไม่มีเป้าหมายขั้นกลางและเป้าหมายสุดท้ายที่จะตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาที่

ยุ่งยากซับซ้อนได้ ส าหรับปัญหาการควบคุม (tame-problems) สามารถก าหนดแนวทางที่ดีในการ
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แก้ไขปัญหาได้ ตรงกันข้ามกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งหลังจากที่มีการน าแนวทางไปสู่การปฏิบัติ

แล้ว ผลพวงที่เกิดขึ้นจะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเป้าหมายในระดับใด เนื่องจากไม่มีความชัดเจนใน

การนิยามปัญหาและข้อเสนอการแก้ไขปัญหา จึงเป็นการยากที่จะตรวจสอบได้ว่าเมื่อด าเนินการไป

แล้วจะบรรลุผลเป้าหมายในระดับใด หรือประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาแล้วหรือไม ่

ประการที่ห้า ทุกความพยายามในการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนจะสามารถกระท าได้เพียง

ครั้งเดียวเพราะไม่มีโอกาสให้เรียนรู้แบบลองผิดลองถูกก่อนที่จะน าไปใช้จริง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่

สามารถแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นได้อย่างรวดเร็ว เพราะปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นปัญหาที่มีลักษณะ

คาบเกี่ยวกับปัญหาอื่น ๆ การแก้ไขด้วยข้อเสนอที่ก าหนดขึ้นแล้วน าไปสู่การปฏิบัติในแต่ละครั้งจะท า

ให้สามารถค้นพบรายละเอียดเพิ่มเติมจากผลพวงที่ได้รับหลังจากนั้น เช่น ทราบสาเหตุของปัญหาที่

ชัดเจนขึ้น เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีการแก้ไขด้วยแนวทางต่าง ๆ จะมีการทิ้งปัญหาอื่นที่ไม่

สามารถแก้ไขให้เสร็จสิ้นได้ และยังไม่สามารถสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีความเป็นอิสระ ซึ่ง

แสดงให้เห็นว่าจะท าอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ในขณะที่เป็นการง่ายหากจะแก้ไข

เฉพาะจากความไม่พอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการปฏิบัติงาน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการแก้ไข

ปัญหาสาธารณะให้เห็นผลลัพธ์และผลกระทบตามที่ต้องการอย่างแท้จริง จ าเป็นต้องใช้เวลาอย่างน้อย

ครึ่งศตวรรษ 

ประการที่หก ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่มีความชัดเจนส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่

เป็นไปได้ หรือมีค าอธิบายที่ดีในข้อเสนอที่ผ่านการอนุมัติของหน่วยงานให้ไปสู่การก าหนดเป็นแผน

รับมือ การมีอยู่ของปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นตัวสะท้อนความซับซ้อนของปัญหาทางสังคม ซึ่งมี

ลักษณะค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าวิธีการเชิงเทคนิคและแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งหมดในปัจจุบัน และ

กรอบแนวคิดของการจัดการโครงการ แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนจ าเป็นที่จะต้องสร้าง

พื้นที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง (involvement) ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วยองค์กร

ภาครัฐ (ส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น) องค์กรไม่แสวงหาก าไร (NGOs) ธุรกิจที่แสวงหาก าไรไปจนถึง

ระดับปัจเจกบุคคล 

ประการที่เจ็ด ในทุก ๆ ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนจะมีพื้นฐานเฉพาะ (essentially unique) 

ของปัญหา ซึ่งปัญหาทั่วไปอย่างน้อยอาจจะมีคุณสมบัติขององค์ประกอบเฉพาะและองค์ประกอบร่วม

ในบางเรื่องที่เหมือนกัน เช่นเดียวกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนก็มีพื้นฐานเฉพาะเช่นเดียวกัน ถึงแม้จะมี
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ลักษณะที่คล้ายคลึงกันในเรื่องของห้วงเวลาที่ยาวนานที่ด ารงอยู่ระหว่างปัญหาปัจจุบันกับปัญหาก่อน

หน้านี้ แต่มันจะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันในเรื่องของพื้นฐานเฉพาะในการแก้ไขปัญหา สิ่งนี้ถือว่า

เป็นศิลปะในการจัดการกับปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยศิลปะที่ว่านั้นก็คือการไม่รู้แนวทางการ

แก้ไขปัญหามาก่อนที่จะมีการน าไปประยุกต์ใช ้

ประการที่แปด ในทุก ๆ ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนสามารถเป็นต้นตอหรือสัญญาณ (symptom) 

ของปัญหาอื่น ๆ ไดอ้ีกด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นจึงสามารถอธิบายไดใ้นฐานะความคลาดเคลื่อนระหว่างสถานะ

ของการด าเนินการ (state of affair) ที่เป็นอยู่กับสถานะที่ควรจะเป็น ซึ่งกระบวนการแก้ไขปัญหาจะ

เริ่มจากการอธิบายสาเหตุของความคลาดเคลื่อนเหล่านั้นที่เกิดขึ้น การก าจัดสาเหตุดังกล่าวอาจจะ

ก่อให้เกิดปัญหาอีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ปัญหาเดิมยังสามารถกลายเป็นต้นเหตุหรือ

สัญญาณที่น าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ต่อไป ทั้งยังสามารถพิจารณาได้อีกว่าต้นตอหรือสัญญาณอื่นที่ยังคงมี

อยู่อาจจะท าให้ปัญหาที่ด ารงอยู่มีระดับความร้ายแรงที่สูงขึ้นอีกด้วย 

ประการที่เก้า การมีภาพความเข้าใจที่แตกต่างกันต่อปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ย่อมน าไปสู่การ

อธิบายปัญหาและทางออกที่หลากหลาย อาชญากรรมในท้องถนนอาจจะมีค าอธิบายที่ต่าง ๆ นานา 

เช่น มีกฎหมายที่ไม่เหมาะสม มีต ารวจน้อยเกินไป เกิดจากความโชคร้าย หรือมีคนพกปืนเป็นจ านวน

มาก เป็นต้น เหตุผลเหล่านี้มีทั้งถูกและผิด แต่เนื่องจากปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่มีกฎเกณฑ์หรือ

ขั้นตอนที่ถูกต้องในการอธิบาย จึงท าให้มีเหตุผลที่หลากหลายในการจัดการกับปัญหานี้มากกว่า

แนวทางเฉพาะทางใดทางหนึ่ง ที่มาจากหลักเหตุผลในแบบวิทยาศาสตร์  

ประการที่สิบ นักวางแผนไม่มีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดในการวางแผนแก้ไขปัญหา หรือสาธารณชน

ไม่มีความอดทนอดกลั้นต่อการริเริ่มหรือการทดลองที่ล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน 

ดังนั้นจึงเป็นสิ่งยากและท้าทายให้นักวางแผนภาครัฐต้องระมัดระวังการนิยามแนวทางการปฏิบัติเพื่อ

สามารถระบุแนวทางการแก้ไขได้อย่างรอบครอบและรัดกุม เนื่องจากเป็นความรับผิดชอบของนัก

วางแผนที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือภาคสาธารณะทีอ่ยู่ในสังคมโดยรวม 

นอกจากนี้ Joop Koppenjan และ Erik-Hans Klijin (2004, pp. 6–7) มองว่า ปัญหาที่

ยุ่งยากซับซ้อนโดยตัวแสดงที่หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้ปัญหามีลักษณะของความไม่

แน่นอน (uncertainty) เกิดขึ้นตามมา ความไม่แน่นอน ประกอบด้วย หน่ึง ความไม่แน่นอนในเนื้อหา
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สาระ (substantive uncertainty) ที่เป็นเรื่องของความเพียงพอของข้อมูลที่จะใช้ในการนิยามด้วย

ความเข้าใจและความรู้ที่มีต่อปัญหาของตัวแสดงที่มีความคาบเกี่ยวกันอย่างหลากหลาย สองความไม่

แน่นอนของกลยุทธ์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา (strategic uncertainty) หากรวมถึงค าอธิบายเกี่ยวกับ

ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนข้างต้น ที่ว่าแต่ละตัวแสดง/กลุ่มซึ่งมีความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาที่ต่างกันแล้ว 

มุมมองหรือข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาย่อมมีความแตกต่างกันด้วย ซึ่งเป็นความยากล าบากในการหา

ข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน และสามความไม่แน่นอนของสถาบัน 

(Institutional uncertainty) ไม่เฉพาะแค่ว่าปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนมีตัวแสดง/กลุ่มที่เข้ามามีส่วน

เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมากเท่านั้น แต่ตัวแสดง/กลุ่มเหล่านั้นมีการท างานในสถาบัน องค์กรหรือ

หน่วยงานที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกันอีกด้วย ดังนั้นการปฏิสัมพันธ์และการด าเนินงานร่วมกันจึงเกิดใน

รูปแบบของการปะทะระหว่างกันของค่านิยม ทัศนคติ และผลประโยชน์ที่แตกต่างกันเหล่านั้น  

อย่างไรก็ตามจากลักษณะของปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนที่กล่าวไปนั้น Brian W. Head (2008) 

ได้สังเคราะห์และแบ่งออกมาเป็นองค์ประกอบของปัจจัยหรือหลักการที่น าไปสู่ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน

ให้มีความชัดเจนและลงไปในรายละเอียดมากย่ิงขึ้นดังตารางต่อไปนี ้

ตารางที่ 1 หลักความซับซ้อน (complexity) ความไม่แน่นอน (uncertainty) และความแตกแยก 
(divergence) ที่น าไปสู่ปัญหาที่ยุ่งยากซับซอ้น 
ความซับซ้อนขององค์ประกอบ ระบบย่อย 

และการพึ่งพาระหว่างกัน 

ต่ า กลาง สูง 

ความไม่แน่นอนจากความสัมพันธ์ของความ

เสี่ยง ผลพวงจากการปฏิบัติ และแบบแผนการ

เปลี่ยนแปลง 

ต่ า กลาง สูง 

ความแตกแยกและการกระจัดกระจายของ

มุมมอง ค่านิยม และเจตนารมณ์ของกลยุทธ ์

ต่ า กลาง สูง 

 

ความยุ่งยากซับซ้อน (wickedness) 

 

ที่มา: Head, 2008, p. 103 
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ความซับซ้อน

ค่านิยมที่
แตกแยก

ความไม่
แน่นอน

รูปภาพที่ 2 wicked problems เกิดมาจากการรวมมิติของความซับซ้อน ความไม่แนน่อน และ
ค่านิยมที่แตกแยก 

จากตารางเป็นการแสดงหลักการของมิติที่ประกอบด้วยความซับซ้อน ความไม่แน่นอนและ

ความแตกแยกที่น าไปสู่ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน โดยเริ่มจากระดับต่ า กลางและสูง ซึ่งปัญหาที่ยุ่งยาก

ซับซ้อนจะต้องมีระดับสูงทั้งสามมิติ  หากปัญหาที่มีแค่ความซับซ้อนจะไม่ถือว่าเป็น  wicked 

problems แต่จะต้องมีทั้งความไม่แน่นอนของปัญหาและการมีมุมมองต่อค่านิยมในการแก้ไขที่

แตกต่างกันด้วย การผนวกรวมของทั้งสามมิติดังกล่าวจะกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนของปัญหาแบบปัญหา

ที่ยุ่งยากซับซ้อนที่แท้จริงดังรูป 

 

 

 

ความยุ่งยากซับซ้อน 

 

 

ที่มา: Head, 2008, p. 104 

 เมื่อน าแนวคิดของ Brian W. Head มาอธิบายปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ปรากฏว่า มิติที่หนึ่งความซับซ้อนของปัญหา มาจากความเข้มแข็งทางศาสนา ภาษา 

ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมของคนมลายูมุสลิม ที่ท าให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นสภาพ

สังคมแบบปิด ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น การว่างงาน การขาดการศึกษา การมีรายได้

และคุณภาพชีวิตต่ า เป็นต้น โดยประเด็นทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากเพราะมีการเชื่อมโยง

กับลักษณะเฉพาะของคนในพื้นที่ จึงท าให้หน่วยงานภาครัฐไม่เข้าใจวิธีการพัฒนาพื้นที่อย่างแท้จริง 

(เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอรอร ภู่เจริญ, 2552, น. 45)  

ส่วนมิติที่สองความไม่แน่นอน ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลให้พื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความไม่แน่นอนขึ้น ซึ่งส่งผลให้ภาคเอกชนขาดความมั่นใจในการลงทุน 

เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะท าให้เงินในการลงทุนเกิดความสูญเปล่า สังเกตได้จากสถิติการลงทุนใน

พื้นที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2560 พบว่า มีโครงการลงทุนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2-3 โครงการ ขณะที่ภาคใต้
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โดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 80-90 โครงการต่อป ี(ศูนยเ์ศรษฐกิจการลงทุนภาค 5, 2560) สถานการณ์ความไม่

สงบจึงมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยหากไม่สามารถสร้างเสถียรภาพต่อพื้นที่ให้เกิดขึ้นได้

ปัญหาทางเศรษฐกิจก็ไม่ทางที่จะแก้ไขได ้

มิติที่สามค่านิยมที่แตกแยกในการแก้ไขปัญหา มาจากการจัดล าดับความส าคัญทางนโยบาย

ของรัฐบาลในแต่ละยุค เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงและการพัฒนาที่แตกต่างกัน โดยในช่วงปี พ.ศ. 

2547-2549 มีงบประมาณด้านการพัฒนาสูงกว่าด้านความมั่นคง แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน 

(กุลธิดา สามะพุทธิ, 2552, นน. 182–185; ทีมข่าวอิศรา, 2559) กลับมีงบประมาณด้านความมั่นคง

สูงกว่าด้านการพัฒนามาตลอด จึงท าให้หน่วยงานด้านการพัฒนา เช่น ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น ถูกลดบทบาทลง โดยท าให้

หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้ามามีบทบาทหลัก เช่น สภาความมั่นคงแห่งชาติ กองอ านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นต้น ทั้ง ๆ ที่หน่วยงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาได้ถูก

ออกแบบให้มีบทบาทและความส าคัญใกล้เคียงกัน ทั้งนี้การเน้นแก้ไขปัญหาความมั่นคงมากกว่า

ปัญหาเศรษฐกิจ แทนที่จะให้ความส าคัญในประเด็นวาระทางนโยบายที่เท่าเทียบกัน อาจจะส่งผลให้

เกิดปัญหาอื่น ๆ ที่ตามมา เช่น ความยากจน การย้ายถิ่นฐาน เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซับซ้อนและความ

ไม่แน่นอนสูง และยังมีค่านิยมในการแก้ไขปัญหาต่อพื้นที่ในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจที่แตกต่าง

กันอีกด้วย โดยปัญหาทางเศรษฐกิจจ าเป็นต้องพึ่งพิงและเชื่อมโยงกับลักษณะสังคมวัฒนธรรม 

ประเด็นความมั่นคง และแนวทางการแก้ไขของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า

ปัญหาทางเศรษฐกิจกรณีศึกษาครั้งนี้เป็นปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน (wicked problem) ตามแนวคิดที่

กล่าวไปข้างต้น 

ทางเลือกในการแก้ไขและการปฏิรูปภาครัฐเพื่อรับมือกบัปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน 

 การเพิ่มขึ้นของปัญหาสาธารณะที่ยุ่งยากซับซ้อนในพื้นที่ทางนโยบาย ซึ่งกรอบแนวคิดแบบ -

ดั้งเดิมที่เน้นการใช้เทคนิคความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเครื่องมือทางการจัดการได้รับการพิสูจน์ให้

เห็นแล้วว่าท าให้กระบวนการทางนโยบายสาธารณะมีความล้มเหลว ที่จะท าให้เกิดประสิทธิผลหรือ

ความส าเร็จของผลลัพธ์ในระยะยาวของหลาย ๆ ปัญหาที่มีการแก้ไขที่ผ่านมา (Head, 2008, p. 105) 
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มันจึงน าไปสู่การแสวงหาทางเลือกใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวที่ซ้ าซากจากการพึ่งพิงเพียงแค่

ระบบราชการในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาทางสังคม ด้วยการเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม

เข้ามาเกี่ยวข้อง และสร้างแนวทางการสานเสวนาและการถกเถียงในประเด็นต่าง ๆ ของสังคม สิ่ง

เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อภาครัฐมีมุมมองที่เข้าใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น เอกชนที่แสวงหาก าไร 

เอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร เป็นต้น โดยร่วมกันสร้างพันธะผูกพันเพื่อตัดสินใจก าหนดทางออกของ

ปัญหาในอนาคต จากที่กล่าวไปตั้งแต่ต้นแล้วว่า wicked problems ไม่สามารถนิยามและก าหนด

ขอบเขตของปัญหาได้และลักษณะของปัญหามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การแก้ไขปัญหาอาจจะ

เป็นเพียงแค่การแก้ปลายเหตุแทนที่ต้นเหตุของปัญหา อีกทั้งความคิดเห็นของผู้คนที่เกี่ยวข้องในการ

แก้ไขมีทิศทางที่กระจัดกระจาย รวมถึงยังมีจุดอ่อนในเรื่องของการน านโยบายไปปฏิบัติ และใน

บางครั้งทางออกที่แท้จริงอาจจะต้องพึ่งพามุมมองและพฤติกรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนในการ

ระดมความสามารถร่วมกัน ซึ่งหากไม่สามารถระบุสาเหตุของความซับซ้อน ความไม่แน่นอน  และ

ความไม่เห็นพ้องต้องกันต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ ก็จะส่งผลท าให้การแก้ไขปัญหายังไม่เข้าถึง

สาเหตุที่แท้จริงของความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการไร้ความสามารถที่จะจัดการกับปัญหา

นั้นโดยสิ้นเชิง 

 การแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนนั้นไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและสามารถด าเนินการให้มีความรวดเร็วได้ 

โดยปราศจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน จากการวรรณกรรมโดยส่วนใหญ่ที่ศึกษาเรื่องนี้สนับสนุนให้ใช้

กรอบแนวคิดแบบร่วมมือกัน (collaborative approach) แต่ได้มีนักวิชาการบางท่านเสนอว่ามีกรอบ

ทางเลือกอื่นที่สามารถรับมือกับปัญหาน้ีได้เช่นเดียวกัน โดย Nancy Roberts (2000, pp. 4–7) ได้ให้

ข้อเสนอกลยุทธ์ในการจัดการปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนออกเป็นสามกลยุทธ์ที่ประกอบไปด้วย 

 หนึ่งกลยุทธ์การใช้อ านาจหน้าที่ (Authoritative Strategies) เป็นกลยุทธ์ในลักษณะของ

การควบคุม (taming strategies) สถานการณ์หรือปัญหา กล่าวคือเป็นการลดระดับความขัดแย้งที่

เกิดขึ้นของปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน (wicked problems) ปัจจุบันลง โดยการควบรวมการก าหนดแนว

ทางแก้ไขปัญหาไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีอ านาจในการนิยามปัญหาและเสนอแนว

ทางการแก้ไขปัญหา ตัวบ่งชี้ที่จะบอกถึงการจ ากัดจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะมาเป็นตัวแสดง

หลักในการใช้อ านาจหน้าที่ คือตัวแสดงการให้อ านาจหน้าที่มีการคัดเลือกมาจากผู้ที่มีความรู้และ

ความเชี่ยวชาญ มีล าดับชั้นของต าแหน่งหน้าที่ในองค์การสูง ถือครองข้อมูลข่าวสารเป็นจ านวนมาก 
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หรือมีความสามารถในการใช้อ านาจกับผู้อื่น กลยุทธ์การใช้อ านาจหน้าที่มีความได้เปรียบในการ

จัดการกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน นั่นคือเป็นการลดจ านวนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีจ านวนน้อย

ที่สุดเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการแก้ไขปัญหา ซึ่งหากมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันด าเนินการ

แก้ไขปัญหาจ านวนมาก จะเป็นการยากที่จะน าไปสู่การหาข้อสรุปที่ลงตัวได้อย่างรวดเร็วภายในเวลา

อันสั้น อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาโดยปล่อยให้เป็นความรับผิดชอบเฉพาะของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ

แต่ละด้านในสังคมประชาธิปไตยเพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้ด าเนินการนั้น ถือเป็นการละเลยและไม่ให้

ความส าคัญกับพลเมืองในการเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจก าหนดชะตากรรมที่มีความส าคัญของตนเอง 

ทั้งนี้วิธีการแก้ไขปัญหาสาธารณะบางส่วนในสังคมประชาธิปไตยเป็นผลมาจากการแสดงออกของ

พลเมือง แต่ยังไม่มีความชัดเจนมากนัก หากมีการเลือกใช้กลยุทธ์อ านาจหน้าที่โดยยังคงรักษารูปแบบ

มีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้พลเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการปกครองลักษณะนี ้

 ต่อมากลยุทธท์ี่ใช้ การแข่งขัน (Competitive Strategies) เป็นกลยุทธ์ที่ได้มีการใช้เป็นระยะ

เวลานานในสังคมของมนุษย์ เช่น การแข่งขันทางธุรกิจ การแข่งขันทางการเมือง เป็นต้น ผู้เล่นใน

สนามการแข่งขันทั้งในทางการเมืองและตลาดมีความเข้าใจกติกาตรงกันว่าผู้ชนะจะได้ผลโยชน์

ทั้งหมดไป (zero-sum game) เช่นเดียวกันในกรณีของการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้เล่นที่ชนะ

จะมีสิทธิในการนิยามปัญหาและเสนอทางเลือกในการแก้ไข ซึ่งตรงกันข้ามกับผู้แพ้ที่จะไม่มีสิทธิ

เหล่านั้น เช่น พรรคที่ชนะการเลือกตั้งจะมีสิทธิในการก าหนดนโยบาย เพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคม

ตามที่ประชาชนให้การยอมรับและนิยมชมชอบ เป็นต้น หากน าไปประยุกต์กับประเทศอาจกล่าวได้ว่า

ประเทศที่ชนะก็จะสามารถนิยามปัญหาและแนวทางการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับระหว่างกัน เช่น 

สามารถมีอิทธิพลและอ านาจต่อภูมิภาค/ประเทศนั้น ๆ ในการก าหนดนโยบายความมั่นคงหรือ

เศรษฐกิจ เป็นต้น จุดศูนย์กลางของกลยุทธ์ที่ใช้การแข่งขันกับการจัดการปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็น

เรื่องของการแสวงหาอ านาจของผู้เล่นหรือตัวแสดงที่เข้มแข็งที่สุดในสนามการแข่งขั้นนั้น ๆ ผู้แข่งขัน

ที่สามารถสร้างฐานอ านาจที่มากกว่าด้วยองค์ประกอบหรือปัจจัยที่ตนมีก็จะสามารถใช้เทคนิคและ

กลวิธีในการท าให้ตนเป็นผู้ชนะและท าให้กลายเป็นผู้นิยามปัญหาและทางออกได้ในท้ายที่สุด ข้อ-

ได้เปรียบของกลยุทธ์การแข่งขันคือ หากฉันทามติที่เกิดขึ้นไม่มีความชัดเจนในระบอบประชาธิปไตยที่

จะนิยามปัญหาและแนวทางการแก้ไข การแข่งขันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ในการตัดสินใจเพื่อก าหนดสิ่งเหล่านั้นขึ้น แต่กลยุทธ์การแข่งขันก็มีข้อเสียเปรียบตรงที่ว่าอาจจะ
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น าไปสู่ความสุดโต่งของผู้ชนะ และในบางครั้งอาจจะน าไปสู่ความรุนแรงและสงครามได้ในกรณีเป็น

การแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ 

 สุดท้ายกลยุทธ์ที่ใช้ ความร่วมมือ (Collaborative Strategies) ความร่วมมือเป็นสิ่งที่แสดง

ถึงหลักการเข้ามามีส่วนร่วมโดยใช้ความสามารถของตัวแสดงต่าง ๆ ในการบรรลุเป้าหมายมากกว่าจะ

เป็นการกระท าที่ให้บรรลุด้วยตัวแสดงใดตัวแสดงหนึ่ง แกนกลางของแนวทางนี้อยู่ตรงที่ว่ามุมมองของ

ผู้เล่นหรือตัวแสดงในรูปแบบนี้จะมีผู้ชนะร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นวิธีการที่เน้นการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ร่วมกันภายในเครือข่ายความร่วมมือทั้งระหว่างรัฐบาล ธุรกิจ และความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ กลยุทธ์ความร่วมมือมีข้อได้เปรียบในการผลิตสินค้าและบริการให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการ 

เช่น การใช้สัญญาณจ้างของภาครัฐกับภาคเอกชน เป็นต้น รวมไปถึงการระดมความสามารถในการ

ร่วมมือ เพื่อนิยามประเด็นปัญหาสาธารณะที่ยุ่งยากซับซ้อนด้วยการแสวงหาทางออกที่ดีที่สุดต่อ

ปัญหานั้น ผ่านการประชุมปรึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน เพื่อท าให้เกิดการสื่อสารสร้างความเข้าใจ

และบรรลุข้อตกลงร่วมกัน ผลจากการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้จะน าไปสู่การจัดการปัญหาที่ดีเมื่อถูกน าไป

ปฏิบัติ แต่ก็มีข้อเสียปรียบตรงที่ว่าการรวมตัวกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจะท าให้มีต้นทุนจมเกิดขึ้น 

เช่น เสียเวลาและงบประมาณมากขึ้น หากไม่สามารถน าไปสู่ความเห็นพอ้งต้องกันต่อปัญหาหนึ่ง ๆ ได้  

 จากที่กล่าวไปนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการจัดการกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนจ าเป็นต้อง

หลีกเลี่ยงแนวทางเดิมในการแก้ไข โดยเปลี่ยนจากการแก้ไขปัญหาแบบเส้นตรงจากบนลงล่างของ

สถาบันราชการไปสู่การสร้างแนวร่วมขนาดกว้างของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังคมทั้งหมด รวมทั้งการ

แสวงหานวัตกรรมของการบริหารภาครัฐแบบใหม่ผ่านการปรับตัว เพื่อให้องคาพยพของรัฐมีความ

ยืดหยุ่นปรับตัวอยู่ตลอดเวลา จึงจะสามารถเป็นสิ่งที่รับประกันได้ว่าการผลักดันนโยบายสาธารณะมี

ความพร้อมต่อปัญหาใหม่ ๆ ที่เข้ามาอยู่เสมอ (Australian Public Service Commission, 2007, 

pp. 11–15) 

 ขณะที่ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนก าลังเป็นสิ่งท้าทายต่อขีดความสามารถของรัฐในการรับมือให้

ส าเร็จได้นั้น มิใช่เพราะมันเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงกลไกการจัดการของ

ภาครัฐมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

ในการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่าง ๆ (Head & Alford, 2015, p. 719) จนกลายเป็นแนวทางการใช้

อ านาจทางการปกครองแบบแนวราบตามไปด้วย การปฏิรูปภาครัฐที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเสรีนิยม
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ใหม่ในทศวรรษที่ ค.ศ. 1980s ในช่วงแรกมีการมุ่งเน้นเพียงให้เกิดความมีประสิทธิภาพต่อการบรรลุ

เป้าหมายทางนโยบายเท่านั้น ซึ่งกลับท าให้แกนกลางของการจัดการนิยมที่ใช้กรอบของความมีเหตุมี

ผลทางเทคนิคเป็นหลักในการตัดสินใจก าหนดและปฏิบัตินโยบายนั้น ได้ท าให้เกิดช่องว่างของความ

โปร่งใส่และความรับผิดรับชอบขึ้น อีกทั้งยังได้ท าให้เกิดการแบ่งแยกขาดจากกันในการเชื่อมประสาน

ระหว่างเจตนารมณ์ของผู้ก าหนดนโยบายกับความเข้าใจของภาคส่วนที่น าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ Brain W. 

Head และ John Alford (2015) ได้อธิบายวิธีการจัดการกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนของรัฐ โดยให้

พิจารณาจากพัฒนาการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปครั้งล่าสุดของภาครัฐตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1980s ถึง 

ปัจจุบัน โดยแบ่งออกเป็นสองช่วงคือ ช่วงปี ค.ศ. 1980–2000 เป็นช่วงของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

(New Public Management) ด้วยการน าแนวคิดและบทเรียนบางอย่างของภาคเอกชนที่ประสบ

ความส าเร็จมาปรับใช้ในภาครัฐ และ ในช่วงปี ค.ศ. 2000-ปัจจุบัน ถือเป็นช่วงที่ภาครัฐให้ความส าคัญ

กับความร่วมมือ (collaborative) มากยิ่งขึ้น โดยเน้นการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนและภาค

ประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะร่วมกัน  

การแก้ ไขปัญหาที่ ยุ่ งยากซับซ้อน  ด้วยการจัดการภาครัฐแนวใหม่  (New Public 

Management - NPM) การบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิมที่ให้ความส าคัญกับล าดับชั้นของการบังคับ

บัญชาไม่ใช่สิ่งที่ง่ายต่อการรับมือกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน นั่นเพราะรูปแบบล าดับชั้นการบังคับ

บัญชาขององค์การและการมีระบบควบคุม ที่มุ่งเน้นแต่เพียงการก ากับติดตามแค่ปัจจัยน าเข้าและให้

ด าเนินงานไปตามกฎระเบียบที่ถูกก าหนดไว้นั้น โดยส่วนมากได้กลายเป็นข้อจ ากัดของโอกาสในการ

คิดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน แนวทางการด าเนินงาน

ของภาครัฐแบบใหม่ที่เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1980s โดยเรียกว่าอยู่ในช่วงของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

ซึ่งถูกออกแบบให้มาแทนที่การบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิมเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ

ริเริ่มมุ่งไปที่การด าเนินงานระหว่างองค์การ โดยในบางครั้งอาจจะถูกเรียกว่าเป็นรูปแบบของการ

จัดการนิยม ภาคีการจัดการ หรือมากกว่านั้นก็เป็นการจัดท าสัญญาที่ให้ความส าคัญกับหน่วยงาน

ภายนอกหรือเอกชนเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแทนภาครัฐ รวมไปถึงการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐ ให้

กลายเป็นเอกชน การจัดการนิยมเป็นลักษณะของการจัดการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ โดย

อาจจะเกิดในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในเรื่องของการเงิน บุคลากร 

และค่าตอบแทน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการก าหนดไว้ สิ่งที่หลีกเลี่ยง
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ไม่ได้เมื่อเกิดความร่วมมือในการด าเนินเป้าหมายบางสิ่งบางอย่างระหว่างองค์การต่าง ๆ ตามนโยบาย

ที่ถูกก าหนดขึ้น คือการอธิบายเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ให้แต่ละภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 

การก าหนดผลลัพธ์ที่จะบรรลุผลให้ชัดเจนในทุก ๆ แผน แผนงาน และโครงการ รวมทั้งตัวชี้วัดที่จะ

บรรลุเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน 

 อย่างไรก็ตามการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ก็ยังไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องในการจัดการกับปัญหา

ที่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก เพราะการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไม่ได้ประสบปัญหาเฉพาะในเรื่องการ

ตัดสินใจก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสาธารณะ ที่เป็นผลมาจากข้อจ ากัดในความสามารถของวิธีการ

จัดการนิยมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมีปัญหาด้านโครงสร้างและกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติ

ที่เกิดจากผลของการตัดสินใจอีกด้วย เนื่องจากภาครัฐเป็นผู้ก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ

นโยบาย แผนงาน และโครงการ แต่ให้หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ด าเนินการแทน การแบ่งแยกเช่นนี้ยิ่ง

กลายเป็นอุปสรรคต่อการประสานความเข้าใจต่อปัญหาหรือแนวทางการแก้ไขให้มีความเหมาะสมใน

ทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งการแบ่งแยกและการแตกกระจายที่มีความไม่ชัดเจนโดย

ตัวของมันนี่เอง ที่ท าให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างวัฒนธรรมพื้นฐานขององค์การต่าง ๆ การจัดล าดับ

ความส าคัญของนโยบาย และความขัดแย้งทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้วิวัฒนาการ

ของ NPM ยังเกิดมาจากบนลงล่างแทนที่จะมาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด จึงท าให้โครงสร้างและ

ระบบของภาครัฐไม่ได้มีการก าหนดขอบเขตความสามารถที่เพียงพอในการตอบสนองต่อปัญหาที่

ยุ่งยากซับซ้อนได้โดยตรง ซึ่งการจะจัดการกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนให้ได้นั้นต้องใช้เวลานาน มีข้อมูล

ที่จ าเป็นและมีระดับของความยืดหยุ่นในโครงสร้างและระบบของการจัดการปกครองสาธารณะ โดย

การแก้ไขปัญหาที่แท้จริงจะมาจากการสร้างข้อเสนอตามความต้องการของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม โดย

มิใช่เกิดเฉพาะจากองค์การใดองค์การหนึ่งเท่านั้น และยังรวมไปถึงตัวแสดงและสถาบันที่เกี่ยวข้องใน

บริบทแวดล้อมของปัญหานั้นด้วย (Head & Alford, 2015, pp. 719–722) 

กระนั้นก็ตามได้มีการเสนอให้ใช้ความร่วมมือกัน (Collaboration) ในการจัดการกับความ

ซับซ้อน ความไม่แน่นอนและความไม่ลงรอยกันในการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อให้เป็น

แนวทางใหม่ที่จะมาปิดช่องโหว่ของปัญหาเหล่านี้ โดยวิธีการท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นที่มี

ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้กระบวนการความร่วมมือในการแก้ไข ข้อเสนอส่วนนี้อาจจะไม่ใช่

ทางเลือกแรกหรือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการตอบสนองความยุ่งยากของปัญหา เพราะความร่วมมือ
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เพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่องค์ประกอบทั้งหมดในการรับมือกับความท้าทายที่สลับซับซ้อน แต่อย่าง

น้อยก็อาจจะเป็นการแสวงหาทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา อย่างไรก็ดีผลสะท้อนกลับที่

เกิดจากการใช้แนวทางต่าง ๆ ในอดีตไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจหน้าที่ในการควบคุม เช่น ออก

กฎระเบียบ รวมไปถึงการใช้เทคนิคการจัดการขั้นสูงไม่ค่อยจะได้ผลที่ดีมากนัก จึงท าให้กลายเป็น

ช่องทางส าหรับกรอบแนวคิดความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้น ๆ ผ่าน

รูปแบบกระบวนการเสนอความคิดเห็นในการนิยามปัญหาและทางออก รวมทั้งแบ่งปันค่านิยม

ระหว่างกันเพื่อแสวงหาทางออกที่ดีที่สุด พลวัตที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบนี้จะส่งผลให้กลุ่มความร่วมมือ

สามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม บริบทของสถาบันและความท้าทายใหม่  ๆ 

ของปัญหาภายในรัฐได้อย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันอาจะเกิดขึ้น

ระหว่างองค์การภายใต้อ านาจในทางการปกครองเดียวกันหรือระดับการปกครองที่แตกต่างกัน หรือ

อาจจะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ก้าวข้ามภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์การ

ธุรกิจ และเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรหรือชุมชน ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวอาจอยู่ในระดับที่เป็นทางการ

หรือไม่เป็นทางการก็ได้ หากแต่แก่นหลักของความร่วมมือจะต้องมีระดับของการแบ่งปันความเข้ าใจ

ร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกัน มีความเช่ือมัน่ต่อกัน และมีองค์ประกอบของการพึ่งพิงระหว่างกัน  

 

2.2 มโนทัศนว์่าด้วยการจัดการปกครอง (Governance)  
 “Governance” เป็นค าเก่าที่ไม่ได้มีการบัญญัติใหม่แต่อย่างใด ซึ่งมีการใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่

ศตวรรษที่ 14 ในประเทศฝรั่งเศส อันหมายถึง ข้าราชการในราชส านัก หากย้อนสืบหาต้นตอของค านี้

มาจากภาษาละตินคือ “gubernanre” ที่หมายถึงการก ากับทิศทาง การสั่งการและการควบคุม ซึ่ง 

“gubernanre” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก จากค าว่า “kubernan” อันหมายถึง การก ากับทิศทาง 

(steer) ดังนั้นค า ๆ นี้จึงมีแหล่งที่มาเช่นเดียวกับค าว่า “government” “governor” และ 

“governmentality” แต่ “governance” เป็นที่รู้จักมากขึ้นในยุคสมัยใหม่ เนื่องมาจากธนาคารโลก 

(world bank) ได้มีการน ามาใช้ในรายงานปี ค.ศ. 1989 ที่แสดงนัยถึงการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ 

และได้ท าให้ “governance” มีความหมายใหม่ที่หมายถึง การร่วมกันจัดการปกครองกับภาคส่วนอื่น

ที่เกี่ยวข้อง เชน่ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ที่ไม่ไช่แค่ภาครัฐเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นในรูปแบบ
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ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในมิติของประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม และ

ปรีดา วานิชภูมิ, 2556, น. 187) 

ส าหรับในภาษาไทย ค าว่า Governance ได้มีการแปลออกมาหลายค า เช่น การจัดการ

ปกครอง (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และสิริพรรณ นกสวน สวัสดี, 2546) การบริหารการปกครอง (อัมพร 

ธ ารงลักษณ์, 2553) เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ยังมีความสับสนในการใช้กับค าว่า Good Governance ที่

แปลว่า ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือธรรมรัฐ ทั้ง ๆ ที่ค าว่าธรรมาภิบาลหรือการ

จัดการปกครองที่ดีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการปกครอง จากการที่ผู้วิจัยได้กลับทบทวนนิยาม

จากภาษาอังกฤษที่มีรากศัพท์มาจากกรีกในเบื้องต้น (Bevir, 2012; Chhotray & Stoker, 2009; 

Kooiman, 2003; Rhodes, 2012) จึงขอเลือกใช้ค าในภาษาไทยส าหรับการศึกษาครั้งนี้ว่า “การ

จัดการปกครอง” เนื่องจากเห็นว่าเป็นค า ที่เมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วยังคงความหมายเดิมโดยไม่ได้มี

การลดทอนไปสู่การเน้นสาขาหรือหลักการอะไรเป็นพิเศษแต่อย่างใด อีกทั้งยังเป็นการบ่งบอกถึงแนว

ทางการจัดการปกครองในรูปแบบที่ภาคส่วนอื่นในสังคมถูกนับรวมให้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงใน

กระบวนการนโยบายสาธารณะของมิติต่าง ๆ ภายในรัฐ 

ความหมายของการจัดการปกครอง 

Jan Kooiman (2003, pp. 4–5) กล่าวว่า การจัดการปกครอง หมายถึง แนวคิดทฤษฎี

โดยรวมของการปกครอง (governing) ซึ่งการปกครอง หมายถึง การพิจารณาการปฏิสัมพันธ์กัน

โดยรวมของตัวแสดงที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชน (ทั้งแสวงหาและไม่แสวงหาก าไร) ในการเข้ามามี

ส่วนร่วม เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาหรือสร้างโอกาสทางสังคมจากการเข้าร่วมของสถาบันในบริบทต่าง ๆ 

เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันและสร้างบรรทัดฐานร่วมกนัส าหรับทุกกิจกรรมในทางการปกครอง  

Vasudha Chhotray และ Gerry Stoker (2009 , p. 3) กล่าวว่า การจัดการปกครอง 

หมายถึง การปกครองที่มีการตัดสินใจร่วมกันโดยมีลักษณะเป็นพหุนิยมของตัวแสดงหรือองค์การ และ

ไม่มีระบบการควบคุมที่เป็นทางการระหว่างความสัมพันธ์ของตัวแสดงและองค์การ 

R. A. W. Rhodes (2012, p. 33) กล่าวว่า การจัดการปกครอง หมายถึง การเปลี่ยนแปลง

ขอบเขตระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (รวมถึงภาคประชาชน) ที่น าไปสู่การ
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เปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบล าดับชั้นการบังคับบัญชาหรือความ

เป็นรัฐราชการไปสู่การจัดการปกครองภายในและโดยใช้เครือข่ายความสัมพันธ์กับภาคส่วนอื่น 

Mark Bevir (2012, p. 5) กล่าวว่า การจัดการปกครอง หมายถึง กระบวนการทั้งหมดของ

การปกครอง จากที่เน้นเฉพาะสถาบันการปกครองที่เป็นทางการมาสู่การตระหนักว่ามีกิจกรรมที่

หลากหลาย ซึ่งท าให้มีขอบเขตที่เลือนลางระหว่างรัฐกับสังคม การจัดการปกครองให้ความสนใจกับ

กระบวนการที่ซับซ้อนและการปฏิสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องในทางการปกครอง ถือได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นของ

กระบวนการปกครองรูปแบบใหม่ที่มีลักษณะการผสมผสานและมีขอบเขตอ านาจที่หลายชั้น โดยมีผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลายร่วมกันท างานด้วยกันในเครือข่าย 

Kirk Emerson และ Tina Nabatchi (2015a, p. 15) ให้นิยามว่า การจัดการปกครอง 

(governance) หมายถึง การวางแนวทางและการจัดความสัมพันธ์ในการปกครองของรัฐในลักษณะ

เครือข่ายที่มีการปฏิสัมพันธ์กัน มีการตระหนักรับรู้การคงอยู่ของภาคส่วนต่าง ๆ และสร้างกฎกติกาใน

การด าเนินงานร่วมกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเครือข่ายที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชนที่หวังก าไรและ

ไม่หวังก าไร และชุมชน ซึ่งเข้ามามีความสัมพันธ์ในแนวราบ ข้ามขอบเขต และมีความร่วมมือกันใน

ประเด็นนโยบายสาธารณะที่มีความซับซ้อน 

โดยสรุปการจัดการปกครอง หมายถึง กระบวนการทั้งหมดของการปกครอง ซึ่งขยาย

ขอบเขตจากเดิมที่เคยเน้นแต่เฉพาะสถาบันทางการเมืองที่เป็นทางการ เช่น รัฐบาล คณะรัฐมนตรี 

สภานิติบัญญัติ เป็นต้น โดยหันมาให้ความส าคัญภาคส่วนอื่น เช่น เอกชน ภาคประชาสังคม ใน

กระบวนการนโยบาย การด าเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมของสาธารณะ จึงท าให้เส้นแบ่ง

ระหว่างภาครัฐและภาคสังคมเกิดความเลือนลาง ซึ่งเป็นผลมาจากการก้าวข้ามกันของภาคส่วนต่าง ๆ 

(cross-boundary) ภายในรัฐ รวมทั้งการจัดการปกครองมีกระบวนการทางการปกครองที่เกิดจาก

การผสมผสานและเป็นรูปแบบของอ านาจที่มีขอบเขตหลายชั้น ซึ่ง เป็นผลมาจากการมีผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องที่หลากหลายได้เข้ามาท างานในลักษณะของความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายร่วมกันในแนวราบ 

โดยกระบวนการดังกล่าวเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในทางการปกครอง  

นอกจากนี้การจัดการปกครองยังมีขอบเขตที่กว้างกว่าแบบแผนของการปกครอง 

(government) เนื่องจากไม่ได้เน้นเฉพาะแค่ความเป็นรัฐและสถาบันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงมีการสร้าง
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กฎ (rule) และระเบียบ (order) ในการปฏิบัติการทางสังคม (social practices) อีกด้วย (Bevir, 

2013a, p. 1) ซึ่งถือเป็นกระบวนการของการปฏิสัมพันธ์กันและการตัดสินใจในหมู่ตัวแสดงที่เกี่ยวข้อง

ต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อจะน าไปสูก่ารเสริมสร้างความสามารถของสถาบันทางสังคม  

ความส าคัญของการจัดการปกครอง  

การจัดการปกครองเป็นการรวมตัวกันของตัวแสดงทางสังคมการเมือง ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการ

ตอบสนองปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนทางสังคม และมาจากการเปลี่ยนแปลงความต้องการทางการ

ปกครองแบบใหม่ ปัญหาที่ยุ่งยาก (wicked problems) เป็นปัญหาที่ขยายตัวจากการมีความ

หลากหลาย ความเป็นพลวัตและความซับซ้อนทางสังคม ขณะที่การเปลี่ยนแปลงในประเด็นการ

จัดการปกครอง จะไม่ใช่แค่มีภาครัฐหรือภาคเอกชนร่วมจัดท าบริการสาธารณะเท่านั้น แต่รวมถึงมี

การแบ่งปันข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง และมีกิจกรรมทางการ

ปกครองร่วมกันในทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับเหนือรัฐ จึงท าให้เกิดการแพร่กระจายไปทั่ว

ส าหรับความสัมพันธ์ของตัวแสดงทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งน าไปสู่การตัดสินใจ

ต่อต้านรูปแบบการปกครองสาธารณะแบบเก่า โดยการจัดการปกครองแบบใหม่เน้นเพิ่มบทบาทของ

รัฐในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกและร่วมด าเนินการกับภาคส่วนต่าง ๆ มากขึ้น (Kooiman, 2003, 

p. 1)  

จากสภาพความเป็นจริงของรัฐบาลในรัฐต่าง ๆ ก าลังประสบปัญหาที่มาจากรูปแบบการใช้

อ านาจที่มีลักษณะกระจัดกระจายซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปครั้งล่าสุด กล่าวคือถึงแม้จะมีลักษณะ

ของความเป็นรัฐเดี่ยวในการปกครอง มีโครงสร้างที่เน้นสายการบังคับบัญชา และเป็นเพียงตัวแสดง

หนึ่งเดียวในการใช้อ านาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นที่มาของความเป็นอิสระของรัฐ แต่ก็ยังไม่

สามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพได้ (พัชรี สิโรรส, 2557, น. 2) ดังนั้นการ

ตอบสนองความหลากหลาย ความเป็นพลวัต และความซับซ้อนของประเด็นทางสังคม จ าเป็นต้องใช้

กรอบแนวคิดที่ให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในสังคมทั้งหมดเข้ามามีส่วนร่วม โดยไม่ใช่แค่ใช้เครื่องมือของตลาด

ที่ให้เอกชนเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแทนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมให้แก่ภาค-

ประชาสังคมอย่างแท้จริงในการเข้าร่วมปกครองในลักษณะการข้ามภาคส่วนระหว่างกันอีกด้วย 

ความส าคัญของการจัดการปกครองสมัยใหม่สามารถอธิบายได้ด้วยการตระหนักถึงปัญหาที่ว่ารัฐบาล

ไม่ใช่ตัวแสดงหลักเพียงหนึ่งเดียวอีกต่อไป ที่จะสามารถรับมือกับประเด็นทางสังคมที่นอกเหนือจาก
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ปัญหาเดิมที่เคยประสบมา ซึ่งการจัดการปกครองรูปแบบใหม่นี้จ าเป็นที่จะต้องเข้ามาจัดการกับ

ประเด็นเหล่านั้นแทน จึงท าให้เกิดกระบวนการทางการปกครองที่มีความแตกต่างกันตั้งแต่ระดับโลก

จนถึงระดับท้องถิ่นและยังมีความเปลี่ยนแปลงในขอบเขตระหว่างกันของแต่ละภาคส่วนอีกด้วย ความ

หลากหลาย ความเป็นพลวัตและความซับซ้อนในพื้นที่ทางสังคมนั้น ได้ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรม

ทางการปกครองไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยการพึ่งพิงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น เพราะใน

รอบหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาการขาดความชอบธรรม และประสิทธิผลหลังจาก

ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งรับมือปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน (Kooiman, 2003, pp. 

1–2) 

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ อันหมายถึงการลดพื้นที่และ

เวลาในการเชื่อมต่อกันได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดล้อมที่

ทวีความเข้มข้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนภายในรัฐต่าง ๆ อย่างรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งความ

ล้มเหลวของการปฏิรูปภาครัฐด้วยการน าหลักการบางอย่างจากภาคเอกชนมาใช้ในช่วงที่ผ่านมามีผล

โดยตรงที่ท าให้กระบวนการทางประชาธิปไตยเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้มีการปิดช่องโหว่จาก

ความไร้ประสิทธิผลหลังจากการปฏิรูปดังกล่าว ผ่านการแสวงหาความร่วมมือกันกับภาคส่วนต่าง ๆ 

ในสังคมมาร่วมด้วยช่วยกันจัดการกับปัญหาสาธารณะ การเติบโตขึ้นของประชาธิปไตยได้เป็นส่วน

ส าคัญให้มีการขยายรูปแบบการจัดการปกครองในเชิงปฏิบัติให้ครอบคลุมหลาย ๆ พื้นที่มากขึ้น 

(Chhotray & Stoker, 2009, pp. 7–10) ซึ่งส่งผลให้ภาคส่วนอื่น ๆ จากที่ไม่เคยเข้ามามีส่วนร่วมก็

สามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นและสามารถตัดสินใจก าหนดนโยบายสาธารณะร่วมกันได้อีกด้วย 

แรงกดดันจากปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการปกครอง ที่เป็นผลมาจาก

กระแสโลกาภิวัตน์และความเป็นประชาธิปไตย ได้น าไปสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการปกครองแห่งรัฐ

จากการบังคับใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายไปสู่การสร้างความร่วมมือระหว่างกัน  ด้วยการดึง

ความสามารถของหลาย ๆ ภาคส่วน เพื่อเข้ามามีเสริมสร้างและขับเคลื่อนกระบวนการนโยบาย

ร่วมกันในที่สุด 

อาจกล่าวได้ว่าลักษณะการจัดการปกครองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่เกิดมาจากการมี

ปฏิสัมพันธ์กัน มีโครงสร้างทางสังคมการเมืองและกระบวนการในการสื่อสารระหว่างตัวแสดงที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันที่จากเดิมเน้นเฉพาะให้แต่บุคคลที่มีอ านาจหน้าที่
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และมีการแบ่งแยกออกจากกันของภาคส่วน ซึ่งการจัดการปกครองถือเป็นรูปแบบที่เหมาะสมและมี

ความเป็นไปในการรับมือ เพราะจ าเป็นที่จะต้องสร้างความรับผิดชอบทางการปกครองร่วมกันทั้งใน

เป้าหมายและกิจกรรมบนฐานของความแตกต่างกันระหว่างภาคส่วน โดยมีการบูรณาการของตัว -

แสดงที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยการเพิ่มขึ้นของความหลากหลาย ความเป็นพลวัตและความซับซ้อนใน

ประเด็นทางสังคมการเมืองเป็นผลให้เกิดปัจจัยที่น าไปสู่การปฏิสัมพันธ์กันของตัวแสดง ซึ่งจะท าให้

เกิดการพึ่งพิงกัน การใช้เทคนิคความสามารถและความรู้ของตัวแสดงเหล่านั้น  ในการก าหนด

เป้าหมายในทางการปกครองที่ไม่สามารถด าเนินการหรือบรรลุได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 

นอกจากนี้กรอบแนวคิดการจัดการปกครองยังจะน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างกัน 

ด้วยการส่งเสริมความร่วมมือและการสร้างนวัตกรรมทางการปกครองในระยะยาวอีกด้วย แต่ในทาง

ตรงกันข้ามหากการจัดการปกครองมีรูปแบบที่ไม่เข้มแข็งก็จะน าไปสู่ความล้มเหลวในการเชื่อม

ความสัมพันธ์ระหว่างกันได้   

พัฒนาการของการจัดการปกครอง 

 การจัดการปกครองมีนัยส าคัญถึงการเปลี่ยนแปลงความหมายของการปกครอง ซึ่งกล่าวถึง

กระบวนการทางการปกครองแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของค าสั่งการปกครอง หรือมีระเบียบ

วิธีการปกครองโดยเพิ่มภาคส่วนสังคมมากขึ้น (Bevir, 2013b, p. 9) คลื่นของการจัดการปกครองที่

เริ่มตั้งแต่ทศวรรษปี ค.ศ. 1980s เป็นผลมาจากการที่แนวทางการปกครองของรัฐแบบเก่าไม่สามารถ

ปรับตัวต่อปัญหาที่ซับซ้อนสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ จากเหตุดังกล่าวได้ท าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อลักษณะของความเป็นรัฐจากที่ใช้อ านาจควบคุมไปสู่การใช้ความสามารถของ

ตลาดและความร่วมมือ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นการเคลื่อนตัวจากการปกครองโดยล าดับชั้นไปสู่

การปกครองในแนวราบในรูปแบบเครือข่ายความสัมพันธ์กับภาคส่วนอื่นมากขึ้น โดยกระแสที่เกิดขึ้น

เป็นผลมาจากการปรับตัวสองครั้งส าคัญ ดังนี ้

 การปฏิรูปครั้งแรก ในช่วงปี ค.ศ. 1980s โดยได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่ 

(neoliberalism) (แนวคิดเสรีนิยมใหม่ หมายถึงแนวคิดที่สนับสนุนเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีหรือทุน-

นิยมโลกาภิวัตน์ ให้น าไปสู่การแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อว่ารัฐควรมุ่งเฉพาะการก าหนด

นโยบาย ส่วนการน าไปปฏิบัติควรเป็นหน้าที่ของภาคส่วนอื่น เช่น เอกชน ที่ใช้กลไกตลาดในการ

จัดการ) และทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (rational choice theory) (ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะเป็น
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การศึกษาพฤติกรรมตลาด เพื่อน ามาปรับใช้ในการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งทางเลือกสาธารณะเชื่อว่า

สามารถน ากลไกของตลาดมาเป็นเครื่องมือปรับปรุงการตัดสินใจของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น) เป็นผลมาจากกระแสความไม่พอในการบริหารภาครัฐผ่านระบบราชการที่ต้องเผชิญกับ

แนวโน้มพลวัตที่เกิดขึ้นของโลกในหลาย ๆ มิติ เช่น ปัญหาสาธารณะที่ซับซ้อนขึ้น การร่วมมือระหว่าง

ประเทศ การเกิดองค์การโลกบาล เป็นต้น จึงท าให้การจัดการปกครองรูปแบบดั้ งเดิมไม่สามารถที่จะ

รองรับได้  

โดยทั้งสองแนวคิดข้างต้นได้เสนอว่าพลังของตลาดหรือกึ่งตลาดสามารถแทนที่ความเป็น

ราชการในการบริหารภาครัฐ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตอบสนองประชาชนมากขึ้น 

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ได้ส่งผลให้เกิดการลดบทบาทหน้าที่บางอย่างของภาครัฐ เปิดให้มี

การแข่งขันกับภาคเอกชน และสนับสนุนให้มีการใช้เทคนิคการจัดการของภาคเอกชนในการบริหาร

ภาครัฐ ตัวอย่างเช่น ในประเทศอังกฤษตรงกับสมัยรัฐบาล Margaret Thatcher และในสหรัฐฯสมัย

รัฐบาล Ronald Reagan เป็นต้น การปฏิรูปโดยส่วนใหญ่ในครั้งแรกนี้เป็นการผสมผสานในรูปแบบ

ของหลักการท าให้เป็นตลาด (marketization) และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new public 

management) กล่าวคือหลักการท าให้เป็นตลาดที่ส าคัญที่สุดคือการถ่ายโอนทรัพย์สินของรัฐให้

กลายเป็นของเอกชน จึงท าให้ความรับผิดชอบต่อภารกิจบางอย่างของภาครัฐลดลงหรือแทบไม่มีเลย 

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ผลิตสินค้าหรือบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ธุรกิจและหน่วยงาน

ภาครัฐอื่น ๆ หลักการท าให้เป็นตลาดมีเป้าหมายเพื่อท าให้การบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและ

สามารถตอบสนองต่อลูกค้าโดยเลือกผู้ให้บริการที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น การท าสัญญาจ้าง การซื้อ

บริการจากเอกชน สัญญาการจัดอ านวยความสะดวก จัดการแข่งขันให้บริการ เป็นต้น เปรียบเสมือน

การถ่ายโอนภารกิจเหล่านี้ไปสู่หน่วยงานอิสระ กึ่งอิสระหรือเอกชนแทน ส่วนการจัดการภาครัฐแนว

ใหม่เป็นความพยายามในการน าวิธีการจัดการของภาคเอกชนที่ประสบความส าเร็จมาใช้ในการ

บริหารงานภาครัฐ โดยมุ่งท าให้การจัดการภาครัฐมีการวัดผลลัพธ์ของการด าเนินงานที่ให้คุณค่ากับ

การใช้งบประมาณและสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้า ด้วยการใช้เครื่องมือทางการจัดการ เช่น การ

จัดการที่เน้นผลลัพธ์หรือวัตถุประสงค์ การจัดการเชิงคุณภาพในภาพรวม เป็นต้น อีกทั้งยังได้น า

หลักการท าให้เป็นตลาดมาใช้ ประกอบด้วย การแบ่งแยกผู้ก าหนดนโยบายกับผู้ให้บริการ เน้นการ

แข่งขันและผู้บริโภค รวมไปถึงยังมีความพยายามท าให้การบริหารภาครัฐมีความคล่องตัวสูงเหมือน
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ภาคเอกชน (Bevir, 2010, pp. 67–73) การปฏิรูปครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้ภาคส่วนอื่นเข้า

มามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการเคลื่อนย้ายรูปแบบการใช้อ านาจจากการปกครองโดยล าดับชั้นของระบบ

ราชการไปสู่การใช้ความสามารถของตลาดหรือกึ่งตลาด โดยเฉพาะในการให้บริการสาธารณะหลาย ๆ 

เรื่อง (Rhodes, 2012, pp. 34–25) 

แม้ว่าการปฏิรูปภาครัฐในครั้งนี้จะสามารถลดขนาดของภาครัฐให้เล็กลง ซึ่งท าให้มีความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการและสามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่

อย่างไรก็ตามจากการประเมินผลหลังจากที่ได้น าไปปฏิบัติ  ปรากฏว่าสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย

ประจ าได้เพียงร้อยละ 3 แต่นั้นก็มาจากการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยมิได้มาจากการด าเนินงานภายใน

หน่วยงานภาครัฐ ในทางตรงกันข้ามกลับท าให้เกิดผลกระทบเชิงลบขึ้นไม่ว่าจะเป็นความจัดกระจาย

ในการให้บริการสาธารณะ การขาดอ านาจจากส่วนกลางในการควบคุมกระบวนการนโยบาย มี

จุดอ่อนและความคลุมเครือไม่ชัดเจนในความรับผิดชอบและยังมีปัญหาในเรื่องของจริยธรรมในการ

ให้บริการภาครัฐอีกด้วย (Bevir, 2010, p. 74) รวมทั้งยังท าให้เกิดความเหลื่อมซ้อนและการแตก

กระจายทางการบริหารในการใช้อ านาจของรัฐ จากการปล่อยให้เอกชนบริการสาธารณะที่ยากต่อการ

ควบคุม และต้องมีการพึ่งพิงองค์การอื่นในสังคมมากเกินไป อีกทั้งกระบวนการดังกล่าวยังเกิดขึ้นใน

ทุกพื้นที่และทุกระดับในทางการปกครอง 

 การปฏิรูปครั้งที่สอง ในช่วงปี 2000s มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิรูปครั้ง

แรก กล่าวคือจากปัญหาของการขาดการเชื่อมประสานระหว่างหน่วยงาน การแตกกระจายในการ

บริหารและการก ากับติดตาม (steering) ได้ท าให้เกิดการแก้ไขข้อบกพร่องด้วยการน าเครื่องมือของ

เครือข่าย (network) และการท างานร่วมกันในลักษณะของหุ้นส่วน (partnership) ระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมไปถึงระดับการปกครองหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีความแตกต่างกัน 

เพื่อให้สามารถจัดตั้งการบริหารภาครัฐให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกันโดยสมบูรณ์ (joined-up 

government) ทั้งในแนวราบและแนวดิ่งเพื่อให้สามารถจัดการองค์การต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน

กระบวนการนโยบายหนึ่ง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล (Bevir, 2010, pp. 76–79) การปฏิรูปครั้งนี้ได้รับ

อิทธิพลมาจากทฤษฎีเชิงสถาบัน (institutionalism) (ทฤษฎีเชิงสถาบันนิยม หมายถึง การวิเคราะห์

สถาบันผ่านสังคมวิทยา โดยได้ท าความเข้าใจว่าสถาบันทางสังคม เช่น ค่านิยม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรม เครือข่าย กฎหมาย ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคน 
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กลุ่ม องค์กร รวมถึงรัฐบาล) ซึ่งมีเป้าหมายในการแก้ไขความล้มเหลวของกลไกในการก ากับดูแล โดย

มิได้มีความต้องการในการย้อนกลับไปสู่การสร้างรัฐที่เข้มแข็ง การรวมศูนย์อ านาจและควบคุมไว้ที่

ระบบราชการ หรือที่เรียกว่า รูปแบบล าดับชั้นการบังคับบัญชาในการจัดการปกครอง (hierarchical 

mode of governance)  

การท างานเชิงเครือข่ายและความเป็นหุ้นส่วนไม่ได้หมายถึงความพยายามในการท าให้เกิด

การท างานแบบโครงสร้างสายการบังคับบัญชาดังเช่นระบบราชการในอดีต แต่เป็นความพยายามใน

การประสานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของรัฐและการตรวจตราดูแลที่ครอบคุลมมาก

ขึ้น (พัชรี สิโรรส, 2557, น. 6) ซึ่งหลังจากที่รัฐปล่อยให้ภาคส่วนอื่น เช่น เอกชน ท าหน้าที่บริการ

สาธารณะหลาย ๆ เรื่อง แต่แล้วเห็นว่าไม่ประสบความส าเร็จอย่างที่ควร จึงท าให้มีการดึงภารกิจ

เหล่านั้นกลับมาสู่รัฐ โดยเปลี่ยนมาท าในลักษณะของการด าเนินร่วมกันกับภาคส่วนอื่น ๆ แทน หรือที่

เรียกว่า รูปแบบอภิเครือข่ายการจัดการปกครอง (meta governance) อันหมายถึงบทบาทของรัฐใน

การสร้างความร่วมมือเพื่อจัดการปกครองและการใช้แนวทางการเจรจาต่อรอง และรูปแบบที่ไม่เป็น

ทางการอื่น ๆ ในการก ากับดูแล โดยให้รัฐได้เข้ามาท าหน้าที่ก ากับทิศทางขององค์กรต่าง ๆ ใน

แนวทางการจัดการปกครองและเครือข่ายมากกว่าที่เป็นผู้ด าเนินการเองด้วยระบบราชการหรือให้

เอกชนด าเนินแต่เพียงฝ่ายเดียว อภิเครือข่ายการจัดการปกครองรัฐมีวิธีการที่หลากหลายในการก ากับ

ทิศทางของตัวแสดงอื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การใช้กฎระเบียบควบคุมการด าเนินงานในรูปของ

เงาล าดับชั้นการบังคับบัญชา รัฐอาจจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อตัวแสดงอื่นในกระบวนการคิดวางแผนและ

ด าเนินการ หรืออาจจะก ากับด้วยการก าหนดและควบคุมการกระจายทรัพยากรและอ านาจหน้าที่   

ตัวอย่างเช่น การตั้งคณะกรรมการร่วม (joined-up) ของรัฐบาล Tony Blair ของอังกฤษ ซึ่งเป็น

การบูรณาการหน่วยงานทั้งรูปแบบแนวราบที่ก้าวข้ามกระทรวงของรัฐบาลและในแนวดิ่งระหว่าง

ส่วนกลางกับท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาสังคม เป็นต้น (Rhodes, 2012, pp. 36–37) เพื่อให้

สามารถสร้างศักยภาพของภาครัฐที่จะบริหารเครือข่ายและแก้ไขปัญหาสาธารณะที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่ง

จ าเป็นต้องใช้แนวทางการแก้ไขที่ขยายขอบเขตความร่วมมือ (collaborative) กับภาคส่วนอื่นที่กว้าง

ขึ้น  

David Levi-Fuar (2012, pp. 13–14) มองการจัดการปกครองว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านจาก

รัฐบาลขนาดใหญ่ (Big Government) ไปสู่การจัดการปกครองขนาดใหญ่ (Big Governance) ซึ่ง
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รัฐบาลขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงการมีอ านาจของรัฐบาลในการควบคุม แทรกแซง และการกระจาย

ทรัพยากรภายในประเทศหนึ่ง ๆ รวมถึงการจัดเก็บภาษีและรายจ่ายจ านวนมากของรัฐบาลผ่านทาง

นโยบายเศรษฐกิจและสังคม ขณะที่การจัดการปกครองขนาดใหญ่ในมุมมองของรัฐที่เป็นศูนย์กลางใน

การจัดการปกครองมีความโน้มเอียงและให้ความส าคัญกับการเพิ่มความสามารถของรัฐในทางการ

ปกครอง ซึ่งการเคลื่อนผ่านไปสู่ลักษณะเช่นนี้มีความต้องการในกฎเกณฑ์และกฎระเบียบรองรับอีก

ตามมา การจัดการปกครองในรัฐต่าง ๆ จะไม่ยึดติดอยู่กับระดับของการพัฒนาทางการเมืองและการ

สร้างความเป็นสมัยใหม่ให้แก่ระบอบการปกครองและระบบราชการ เนื่องจากการจัดการปกครอง

ขนาดใหญ่เป็นการสร้างในรูปแบบนวัตกรรมของกฎระเบียบ การทดลองจัดการปกครอง และการ

เรียนรู้จากวรรณกรรมองค์ความรู้เพื่อตรวจสอบการพัฒนาการจัดการปกครอง ดังนั้นการจัดการ

ปกครองไม่ใช่มีเฉพาะแต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นประชาธิปไตยเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประเทศที่

ด้อยพัฒนาและถูกปกครองด้วยระบอบอ านาจนิยมหรือไม่เป็นประชาธิปไตยอีกด้วย เพราะเป็นการ

เพิ่มบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐในการให้บริการสาธารณะหรือด าเนินนโยบาย  เพื่อปรับปรุง

ความสามารถของรัฐจากมุมมองของตัวแสดงอื่น จึงท าให้รัฐต้องมีกลยุทธ์ส าหรับการสร้างและจัดการ

กับเครือข่ายและภาคีหุ้นส่วน (Bevir, 2010, p. 33) แต่ขณะเดียวกันก็ปรากฏความย้อนแย้งในด้าน

ความต้องการและการสนับสนุนความชอบธรรมและความมีประสิทธิผลในการจัดการปกครอง ซึ่งถือ

เป็นปัญหาที่ส าคัญที่มาพร้อมกับเครื่องมือทางจริยธรรมของกรอบแนวคิดนี้ที่ใช้อธิบายกระบวนการ

ทางการปกครองของรัฐต่าง ๆ 

รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์การในการจัดการปกครอง 

ตัวแสดงทางสังคมโดยเฉพาะความเป็นภาคส่วนหรือลักษณะตัวตนมักจะมีแกนกลางที่

ก าหนดของความสัมพันธ์ของผู้เล่นภายในกลุ่ม ท าให้เมื่อมีการก้าวข้ามเส้นแบ่งระหว่างภาคส่วนต่าง- 

ๆ ขึ้นมา จึงต้องมีการน าลักษณะการเชื่อมโยงเหล่านั้นมาท าการวิเคราะห์การแบ่งแยกขอบเขตและ

รูปแบบการเชื่อมประสานกัน โดยลักษณะแกนกลางที่เปรียบเสมือนโซ่ในการร้อยรัด เพื่อให้เกิดการ

จัดระบบและระเบียบขององค์การหนึ่ งนั้นจะประกอบไปด้วย ล าดับ ชั้นการบังคับบัญชา 

(Hierarchies) ตลาด (Markets) และเครือข่าย (Networks) โดยดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 2 ประเภทความสัมพันธ์ขององค์การ 
 ล าดับชั้นการบังคับ

บัญชา 

ตลาด เครือข่าย 

หลักการจัดการปกครอง อ านาจหน้าที่ ราคา ความเช่ือมั่น 

พื้ นฐานความสัมพันธ์

ระหว่างสมาชิก 

การจ้างงาน สัญญาและสิทธิใน

ทรัพย์สิน 

การแลกเปลี่ยน

ทรัพยากร 

ร ะ ดั บ ข อ ง ก า ร พึ่ ง พ า

ระหว่างสมาชิก 

การพึ่งพิง ความเป็นอิสระ ความเป็นอิสระ 

วิธีการแก้ไขความขัดแย้ง

และการประสานงาน 

กฎระเบียบและค าสั่ง การต่อรองราคา การเจรจา 

วัฒนธรรม ผู้ใต้บังคับบัญชา การแข่งขัน การพึ่งพาอาศัยกัน 

ที่มา: Bevir, 2013a, p. 17 

ลักษณะแรกล าดับชั้นการบังคับบัญชา หมายถึงการจัดระบบระเบียบที่เน้นความเป็นล าดับ-

ชัน้การบังคับบัญชา โดยเป็นในลักษณะจากบนสู่ล่าง ล าดับชั้นการบังคับบัญชาเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป

จากการอธิบายโครงสร้างองค์การสาธารณะอย่างระบบราชการและองค์กรธุรกิจของเอกชน ทั้งสอง

จะมีอ านาจศูนย์กลางในการท าหน้าที่เป็นผู้ปกครองหรือบริหารสูงสุด โดยจะถูกส่งต่อมาในลักษณะ

ของห่วงโซ่ไปยังหน่วยงานย่อยตามล าดับชั้น เพื่อให้มีการขยายและเพิ่มความเชี่ยวชาญเฉพาะใน

หน้าที่ที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่มีล าดับสูงจะมีอ านาจในการสั่งการและควบคุมหน่วยงานที่อยู่ในระดับ

ล่างทั้งหมด ในทางตรงกันข้ามหน่วยงานระดับล่างก็ต้องมีความรับผิดชอบโดยตรงต่อหน่วยงานที่สูง

กว่า ล าดับชั้นการบังคับบัญชาจะเป็นแนวคิดที่ท างานได้ดีที่สุดหากองค์การมีเป้าหมายที่ชัดเจน 

เพราะสามารถก าหนดกิจกรรมและแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของสายการบังคับบัญชาได้ องค์การ

ภาครัฐมีหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในการท าหน้าที่ให้บริการสาธารณะตามพื้นที่ ขณะที่

องค์การธุรกิจจะท าการผลิตสินค้าแก่ผู้บริโภคตามการจัดแผนกงานที่ก าหนดวางไว้ นอกจากนี้ล าดับ

ชั้นการบังบัญชาจะท าให้องค์การมีลักษณะเป็นพีระมิดซึ่งมีฐานกว้าง การตัดสินใจและการก าหนด

กฎระเบียบมักจะมาจากบนไปสู่ข้างล่าง (Bevir, 2012, pp. 17–20) รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ตามสาย

งานและมีรูปแบบการท างานที่เป็นทางการ แต่ในขณะเดียวกันล าดับชั้นการบังคับบัญชากลับท าให้
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องค์การไม่มีความยืดหยุ่นในการปรับตัว อีกทั้งยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

และไม่มีประสิทธิภาพในการท างานกรณีของภาครัฐ 

ลักษณะที่สองการใช้ตลาด หลังจากที่มีการขยายตัวจากวิพากษ์วิจารณ์ต่อรูปแบบล าดับชั้น

การบังคับบัญชาท าให้มีการน าเสนอหลักการความจริงของตลาด ซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยแนวคิดเสรีนิยม

ใหม่เพื่อเข้ามาแทนที่ข้อบกพร่องของรูปแบบล าดับชั้นการบังบัญชา โดยเชื่อว่าตลาดและกลไกตลาด

สามารถเป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรและการให้บริการที่ดีที่สุด เพราะจุดสมดุลในตลาดจะ

เป็นผู้ตัดสินว่าการผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพควรอยู่ ณ ระดับใด แนวคิดของตลาดที่มา

ก าหนดรูปแบบความสัมพันธ์ขององค์การเป็นไปในลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการด้วย

เงินตราและสัญญาจ้าง ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยถูกก าหนดจากความต้องการสินค้า

และบริการของลูกค้า และอุปทานในการผลิตสินค้าและบริการของผู้ผลิต การตัดสินใจผลิตมีความ

จ าเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงื่อนไขของตลาดและราคา ในขณะที่ตัวแสดงที่เข้ามาเล่นใน

ตลาดมีความเป็นอิสระและมีการแข่งขันระหว่างกันอีกด้วย (Bevir, 2012, pp. 22–25) โดยรูปแบบที่

เป็นรูปธรรมของการด าเนินงานตามแนวทางตลาดของภาครัฐ เช่น การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐให้เป็น

เอกชน และการถ่ายโอนบริการสาธารณะแก่เอกชนด้วยการท าสัญญาจ้าง เป็นต้น กระนั้นก็ตาม

เครื่องมือตลาดก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป เพราะข้อมูลข่าวสารด้านราคาและการแข่งขันของ

ตลาดมีความส าคัญ ซึ่งหากไม่มีหรือมีทั้งสองสิ่งดังกล่าวน้อยเกินไปก็อาจจะน าไปสู่ความล้มเหลวของ

ตลาดได้ จุดอ่อนข้างต้นเป็นผลท าให้ตลาดไม่มีความแน่นอนและไม่มีความเหมาะสมกับองค์การ หาก

ไม่มีข้อมูลด้านราคาหรือมีการแข่งขันอย่างแท้จริงมาเป็นตัวก าหนด นอกจากนี้ตลาดยังมีจุดอ่อนใน

การกระจายสินค้าและบริการเพราะไม่สนใจความเป็นธรรมและความยุติธรรมในสังคม 

ลักษณะสุดท้ายเครือข่าย จากประวัติศาสตร์ตั้งแต่ต้นถึงกลางศตวรรษที่ 20 ทฤษฎีองค์การ

ได้ให้ความสนใจกับล าดับชั้นการบังคับบัญชาและตลาดเป็นอย่างมาก แต่ต่อมาเมื่อใกล้สิ้นศตวรรษที่  

20 ได้มีการตระหนักรู้ถึงข้อจ ากัดของล าดับชั้นการบังคับบัญชาและตลาด จึงท าให้ทฤษฎีองค์การไป

มุ่งสนใจที่รูปแบบผสมผสาน โดยแนวคิดเครือข่ายได้ถูกน ามาปรับใช้กับองค์การมากขึ้น เครือข่ายเป็น

ลักษณะที่มีองค์ประกอบของตัวแสดงเป็นจ านวนมาก โดยมีการแบ่งแยกระหว่างกันอย่างเป็นทางการ 

แต่มีการพึ่งพิงกันระหว่างกันในเรื่องของทรัพยากรและได้มีการสร้างความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยน

ทรัพยากรในระยะยาวร่วมกัน กล่าวได้ว่าเครือข่ายแตกต่างจากล าดับชั้นการบังคับบัญชาเพราะไม่มี
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อ านาจหน้าที่ที่เป็นทางการในการแก้ไขปัญหาระหว่างตัวแสดง และแตกต่างกับตลาดตรงที่ว่าตัวแสดง

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมซ้ าและมีความต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรร่วมกัน เพราะใช้วิธีการ

สร้างความเชื่อมั่นและมีการทูตที่เป็นตัวแทนในการเจรจามากกว่าแค่ใช้ราคาและการต่อรองในราคา

ระหว่างกันเท่านั้น ความสัมพันธ์ในเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการเป็นตัวก าหนดให้มีการสร้างความเชื่อมั่น

ต่อกันเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน อีกทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างพื้นที่

ปรึกษาหารือจากความร่วมมือจะท าให้ความสัมพันธ์นั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมทั้งตัวแสดงใน

เครือข่ายแต่ละตัวยังมีความเป็นอิสระต่อกันอีกด้วย ซึ่งภายในเครือข่ายจะมีวิธีการจัดการและ

ปกครองโดยตัวแสดงที่เป็นผู้น า เครือข่ายมีความได้เปรียบจากแนวทางการประสานความร่วมมือที่มี

ความเท่าเทียมระหว่างตัวแสดงมากกว่าตลาดและล าดับชั้นการบังคับบัญชาอีกด้วย ความเป็น

เครือข่ายเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการก้าวข้ามขอบเขตของแต่ละภาคส่วน และยังมีการใช้ข้อมูล

ระหว่างกันในระดับตัวแสดงและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน อย่างไรก็

ตามเครือข่ายก็มีข้อบกพร่องเช่นเดียวกัน นั่นคือการขาดซึ่งเสถียรภาพภายในเครือข่ายเพราะความ

เชื่อมั่นไม่อาจจะรับประกันความยั่งยืนของเครือข่ายกันได้ หรือในกรณีที่เครือข่ายมีความซับซ้อน

ส่งผลท าให้ไม่มีความยืดหยุ่นได้ และความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายไม่ได้มีการก าหนดความรับผิดชอบของ

ตัวแสดงที่ชัดเจนอีกด้วย (Bevir, 2012, pp. 26–30) 

 

2.3 มโนทัศนว์่าด้วยการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) 
 การท างานร่วมกันของมนุษย์เริ่มตั้งแต่ก่อตั้งอารยธรรม เพื่อจัดองค์กรหรือกลุ่มให้ด าเนินการ

บรรลุเป้าหมายบางอย่าง หากพิจารณาจากสิ่งที่ประสบความส าเร็จที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมาจาก

นวัตกรรมของความร่วมมือในการสร้างองค์การทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการ

สร้างรัฐที่แยกออกจากสังคม การพัฒนาระบบราชการและการสร้างรูปควบคุมการใช้อ านาจแบบ

ล าดับชัน้การบังคับบัญชาในการบริหารสังคม กระนั้นก็ตามในกลางศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาเริ่มมีการ

เชื่อมประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อบริหารจัดการปัญหาในสังคมมากขึ้น 

เช่น การจับมือกันของรัฐกับเอกชนในการให้บริการสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปการ

บริหารภาครัฐในการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน จนถึงกับ

กลายเป็นแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติตั้งต้นให้มีการสืบทอดไปสู่ความร่วมมืออย่างแท้จริงในต้น
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ศตวรรษที่ 21 โดย ณ ปัจจุบันการแบ่งแยกระหว่างภาครัฐ/เอกชนเริ่มเลือนลางมากขึ้น เพราะเกิดมา

จากการประสานรอยร้าวจากปัญหาการเป็นรัฐกลวง (state hollowed out) การจัดท าสัญญาให้

เอกชนบริการสาธารณะ และการเกิดขึ้นขององค์การไม่แสวงหาก าไรที่มาช่วยเป็นส่วนเติมเต็ม

ความสามารถในการแก้ไขปัญหา (Emerson & Nabatchi, 2015a, p. 3) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ดังกล่าวได้ท าให้มีความจ าเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามาร่วมท างานด้วยกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใน

ลักษณะที่ก้าวข้ามองค์การและความเป็นสถาบันระหว่างกัน จนถึงทุกวันนี้การจ าแนกความแตกต่าง

ระหว่างภาคสาธารณะ ภาคเอกชนแสวงหาก าไร และภาคเอกชนไม่แสวงหาก าไร เริ่มไม่มีความชัดเจน

ในเส้นแบ่ง อีกทั้งระยะห่างระหว่างกันก็แคบตามไปด้วย นอกจากนี้ยังมีการใช้อ านาจภายในระหว่าง

ภาคส่วนที่เน้นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันมากขึ้น อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโครงสร้าง ความเป็น

การเมือง และวัฒนธรรมของแต่ละภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนที่แสวงและไม่แสวงหาก าไรจะยังคง

ยึดมั่นและเป็นในลักษณะเช่นเดิมอยู่ แต่กลับมีความต้องการให้มีการแสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน

ในลักษณะของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันมากขึน้ 

 การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันเป็นค าที่มักจะได้ยินกันบ่อย ๆ ในสาขารัฐประศาสน -

ศาสตร์ นโยบายสาธารณะและการจัดการในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความพยายามในการมุ่งพัฒนาวิธีการ

จัดการกับประเด็นทางนโยบายสาธารณะที่ก้าวพ้นจากความเป็นราชการ โดยทั้งแนวคิดและแบบแผน

ของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในยุคดั้งเดิมมีความซับซ้อนในการอธิบาย นอกจากนี้ใน

ทางการปฏิบัติและทางวิชาการก็เป็นการยากที่น ามาสังเคราะห์ นิยามและประเมินผลการจัดการ

ปกครองแบบร่วมมือกัน เนื่องจากมีการใช้ค าที่แตกต่างหลากหลายตั้งแต่การจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกัน (Collaborative Governance) การจัดการภาครัฐแบบร่วมมือกัน (Collaborative 

Public Management) ภาคีหุ้นส่วนภาครัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership) การจัดการลุ่ม-

น้ าแบบร่วมมือกัน (Collaborative Watershed Governance) ความร่วมมือบนฐานความเป็นชุมชน 

(Community-Base Collaboration) รวมทั้งยังมีความคิดและมุมมองที่แตกต่างกันของนักวิชาการ

และผู้ที่สนใจจ านวนมาก ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องทบทวนนิยามเพื่อท าความเข้าใจกรอบแนวคิดนี้ร่วมกัน

ตามมา (Emerson & Nabatchi, 2015a, p. 14) 
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ความหมายของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

 Robert Agranoff และ Michael McGuire (2003, p. 4) ได้นิยามว่า การจัดการปกครอง-

แบบร่วมมือ หมายถึง กระบวนการของการอ านวยความสะดวกและการปฏิบัติการขององค์การที่

หลากหลาย เพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถบรรลุหรือแก้ไขได้ง่าย รวมทั้งปัญหาไม่สามารถจัดการได้

ด้วยองค์การใดองค์การหนึ่ง 

 Christine Carlson (2007, p. 3) ให้ความหมายว่า การจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

หมายถึงผู้น าที่มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนแสวงหาและไม่แสวงหาก าไร 

พลเมืองและอื่น ๆ ในการพัฒนาประสิทธิผลของแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณะ ซึ่งเป็นประเด็นที่

เกินกว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งจะสามารถบรรลุได้เอง 

 Chris Ansell และ Allison Gash (2008, p. 544) ได้กล่าวว่า การจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกัน หมายถึงข้อตกลงในทางการปกครอง ที่เมื่อมีหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่หนึ่งหรือมากกว่าได้มี

การเข้าไปมีส่วนร่วมด าเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ โดยร่วมกันใน

กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นทางการ ที่มุ่งไปสู่การมีฉันทามติ และปรึกษาหารือระหว่างกัน เพื่อ

น าไปสู่การจัดท าหรือการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติหรือการจัดการแผนงานของหน่วยงานภาครัฐ

ร่วมกัน 

UNCG Collaborative Capacity Work Group (2012, p. 5) ได้ให้นิยามว่า การจัดการ

ปกครองแบบร่วมมือกัน หมายถึงแนวคิดของกระบวนการที่มีการจัดตั้ง ควบคุมทิศทาง อ านวยความ

สะดวก ปฏิบัติการและก ากับติดตามที่ก้าวข้ามความเป็นภาคส่วนขององค์การ เพื่อจัดการกับปัญหา

ทางนโยบายสาธารณะที่ไม่สามารถแก้ไขได้ง่ายโดยองค์การใดองค์การหนึ่ง ซึ่งรูปแบบการจัดการ

ปกครองนี้จะเน้นประเด็นสาธารณะ โดยการดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลากหลายภาคส่วนเข้ามาสร้าง

พื้นที่การมีส่วนร่วมในลักษณะของการแสวงหาแนวทางการตัดสินใจแบบฉันทามติในการแก้ไขปัญหา 

เพื่อยกระดับความสามารถ สร้างลักษณะความเป็นเฉพาะ และยังมกีารใช้ทรัพยากรร่วมกันอีกด้วย 

 Kirk Emerson Tina Nabatchi และ Stephen Balogh (2012, p. 3) ได้ให้นิยามการจัดการ

ปกครองแบบร่วมมือว่า เป็นกระบวนการและโครงสร้างของการตัดสินใจก าหนดและการจัดการ

นโยบายสาธารณะ ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการมีส่วนร่วมที่ก้าวข้ามขอบเขตของหน่วยงานภาครัฐ ระดับการ
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ปกครอง และ/หรือความเป็นปริมณฑลของภาครัฐ เอกชน และพลเมือง เพื่อน าไปสู่การบรรลุ

เป้าหมายสาธารณะที่ไม่สามารถบรรลุได้ดว้ยวิธีการอื่น 

กล่าวโดยสรุป การจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน (collaborative governance) หมายถึง

กระบวนการและโครงสร้างของการตัดสินใจก าหนด การน าไปปฏิบัติและการจัดการนโยบายหรือ

โครงการ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่ม/องค์การที่ก้าวข้ามขอบเขตของหน่วยงานภาครัฐ ระดับ

การปกครอง หรือความเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมมือกันด าเนินงานร่วมกัน

ให้น าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของปัญหาสาธารณะทีไ่ม่สามารถแก้ไขได้โดยภาคส่วนใดภาคส่วนหน่ึง 

ความส าคัญของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

ส าหรับความส าคัญของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันเป็นผลมาจากสองปัจจัย/เงื่อนไข

ส าคัญคือการเกิดปัญหาสาธารณะที่ยุ่งยากซับซ้อน (wicked problems) จ านวนมากและแนวโน้ม

ของการเปลี่ยนแปลงของการจัดการปกครอง (governance) จึงท าให้กระบวนการนโยบายสาธารณะ

ของรัฐเป็นไปตามบริบทที่เปลี่ยนไป โดยในต้นศตวรรษที่ 21 เป็นยุคสมัยที่มีการเพิ่มขึ้นของปัญหา

สาธารณะที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างจากปัญหาสาธารณะโดยทั่วไป โดยปัญหาดังกล่าวไม่

สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการควบคุมปัญหา (tame problem) อีกทั้งทางออกในการแก้ไขปัญหาไม่ใช่

สิ่งที่ง่าย และยังมีความเป็นพลวัตและซับซ้อนอันเป็นเหตุมาจากการไม่สามารถให้ค านิยามและ

ทางออกที่ชัดเจนได้ รวมทั้งยังมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีหลากหลายกลุ่ม/องค์กรและมีการก้าวข้าม

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดอีกด้วย  

ขณะเดียวกันผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าวยังมีวิธีการเข้าใจต่อปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่

แตกต่างกัน เนื่องจากปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่นอนชัดเจน จึงท าให้การ

ตอบสนองหรือการแก้ไขปัญหาต้องก้าวข้ามขอบเขตของกระบวนการทางการปกครอง ความเป็นภาค

ส่วน อ านาจหน้าที่ ภูมิศาสตร์ หรือแม้กระทั่งการก าหนดเขตแดนระหว่างกันอย่างในอดีต (Emerson 

& Nabatchi, 2015a, pp. 6–7) กล่าวโดยสรุปคือปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่สามารถจัดการได้โดย

กลุ่ม ภาคส่วน หรือองค์กรใดเพียงองค์กรเดียว แต่จ าเป็นต้องใช้แนวทางของการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกันเข้ามาช่วย ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมให้แก่ภาคเอกชนและภาค-
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ประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ และยังท าให้ประสบความส าเร็จมากกว่าให้ภาครัฐ

หรือระบบราชการเป็นผู้ท าหน้าที่แค่ภาคส่วนเดียว (Nabatchi & Leighninger, 2015, pp. 31–36) 

ขณะที่แนวโน้มของการจัดการปกครอง (governance) ก าลังเป็นกระแสที่ท าให้ความเป็นรัฐ

เปลี่ยนแปลงไป โดยในอดีตรัฐบาลและระบบราชการเป็นเพียงหน่วยงานเดียวในการด าเนินงาน

เกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะ แต่ในความเป็นจริง ณ ปัจจุบันการครอบง าในกิจการสาธารณะเริ่มลดลง

เป็นอย่างมาก เนื่องจากรัฐต่าง ๆ ได้มีการมอบอ านาจ (devolution) และการกระจายอ านาจ 

(decentralization) ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น เอกชน รวมถึงภาค-

ประชาสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาบริการสาธารณะให้ดีขึ้น ซึ่งหากย้อนกลับไปส ารวจถึงพัฒนาการ

ดังกล่าวในช่วงเกือบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาจะเห็นว่าได้มีการใช้เครืองมือทางการตลาดเพิ่มขึ้น เช่น 

การจัดท าสัญญาจ้างกับเอกชน การสร้างภาคีหุ้นส่วน การท าให้หน่วยงานภาครัฐกลายเป็นเอกชน 

เป็นต้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการปกครอง และกระบวนการนโยบายของรัฐที่มีความรับผิดชอบต่อ

สาธารณะไปสู่ขอบเขตของภาคเอกชนและภาคไม่แสวงหาก าไรมากขึ้น  

แต่ในขณะเดียวกันทิศทางดังกล่าวที่ถูกเลือกใช้กลับท าให้เกิดลักษณะความเป็นรัฐที่กลวง 

(hollowing state) ขึ้นอันหมายถึงเมื่อมีการลดบทบาทหรือลดอ านาจในการปกครองของรัฐได้น ามา

ซึ่งการสูญเสียความสามารถในการให้บริการสาธารณะ อีกทั้งในระยะต่อมายังท าให้เกิดการแตก

กระจายและการตัดขาดการเชื่อมต่อกันของหน่วยงานรัฐกับภาคส่วนอื่นที่รับผิดชอบ สิ่งที่เกิดขึ้นได้ท า

ให้ขอบเขตอ านาจตามกฎหมายทั้งหมดในทางการปกครองของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน

ท้องถิ่นได้สูญเสียไปด้วย แต่ในเวลาต่อมาได้มีการดึงกระชับหน่วยงาน/ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน

กระบวนการปกครอง เพื่อสร้างรูปแบบการเชื่อมประสานในทางการปกครองแบบใหม่ ด้วยการ

ด าเนินงานในเชิงเครือข่ายร่วมกัน ซึ่งให้หน่วยงานภาครัฐเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในภาคีเหล่านั้น โดยที่ไม่

ปล่อยให้ภาคส่วนอื่นเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการเพียงฝา่ยเดียวอีกต่อไป (Emerson & Nabatchi, 

2015a, pp. 7–8) ดังนั้นจากแนวโน้มที่เกิดจะเห็นได้ว่าการปกครองของรัฐในปัจจุบันเริ่มเข้าสู่รูปแบบ

ของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผลลัพธ์หลังจากการปฏิรูปที่

ท าให้เกิดปัญหาความเป็นรัฐที่กลวง และเพื่อลดช่องว่างระหว่างขอบเขตอ านาจตามกฎหมาย ที่แตก

กระจายไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอ่ืนในสังคมมากขึ้นนั่นเอง 
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มุมมองต่อการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน  

 การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันได้รับความสนใจศึกษาจากทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติท า

ให้มีการสร้างความเข้าใจและมุมมองที่แตกต่างกันเพราะประกอบไปด้วยความหลากหลายทางวิชาชีพ

และหลักการทางวิชาการ ส่งผลให้กรอบแนวคิดของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันเป็นความรู้

แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) อย่างแท้จริง ทั้งนี้ก่อนที่จะน าไปสู่การอธิบายองค์ประกอบ

และตัวแปรของแนวคิด ผู้วิจัยขอท าการส ารวจตรวจสอบมุมมองเหล่านั้น เพื่อน าไปสู่การตีความให้

สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้    

มุมมองที่หนึ่ งการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในฐานะการจัดการเชิง สถาบัน 

(Institutional Arrangement) กรอบแนวคิดที่มีความเห็นตามมุมมองนี้มาจากนักวิชาการด้าน

สถาบันนิยมใหม่ (New Institutionalism) เช่น งานของ Elinor Ostrom และเพื่อนร่วมงานที่ได้สร้าง

กรอบแนวคิดการวิเคราะห์และพัฒนาสถาบัน (Institutional Analysis and Development or IAD

) ที่อธิบายถึงการปกครองตนเอง (self-governing) ของสถาบันและพฤติกรรมภายในและก้าวข้าม

ระหว่างองค์การ แนวคิด IAD ได้เสนอให้มีการประยุกต์ใช้ในหลากหลายสถานการณ์และตัวแสดงหรือ

องค์การที่มีความแตกต่างในด้านผลประโยชน์ วัตถุประสงค์ และค่านิยม เพื่อให้น าไปสู่การบรรลุ

เป้าหมายบางอย่างร่วมกัน โดยที่มุมมองนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากระบบของแนวคิดการจัดการปกครอง 

(governance) และ ความเป็นศูนย์กลางที่หลากหลาย (Polycentrism) ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการรวมตัว

กันอย่างเป็นและไม่เป็นทางการการ ท าให้เกิดอ านาจหน้าที่ผ่านความร่วมมือหรือกฎที่สถาบันก าหนด 

(Emerson & Nabatchi, 2015a, pp. 20–21) 

 มุมมองที่สองการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 

(Structural Relationship) เริ่มต้นจากการศึกษาเครือข่ายทางสังคม (social network) ซึ่งเป็นการ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของปัจเจกบุคคล กลุ่มและองค์การ โดยการ

เชื่อมโยงที่เกิดขึ้นได้ให้ความส าคัญกับความเป็นทางการและไม่เป็นทางการในการพึ่งพิงและการพึ่งพา

ระหว่างกลุ่ม/องค์การ โดยที่ความสัมพันธ์ภายในเครือข่ายจะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของตัวแสดงต่าง- 

ๆ ที่มีบทบาทก าหนดและควบคุมทิศทางของกลุ่ม นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายยังท าให้เกิด

การสร้างทุนทางสังคมและอ านาจของความร่วมมือกันในชุมชนอีกด้วย การขยายขอบเขตของทฤษฎี

เครือข่ายทางสังคมได้น าไปสู่การศึกษาเรื่องโครงสร้างความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลและองค์การทั้ง
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ภายในและระหว่างภาคส่วน ด้วยบริบทที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะความเป็นเครือข่ายที่ได้ถูก

จัดวางให้มีความใกล้เคียงกับล าดับชั้นการบังคับบัญชาและตลาด ในฐานะที่ทั้งสามรูปแบบมีความ

แตกต่างกันขององค์การทางสังคมหรือรูปแบบของการจัดการปกครอง ส าหรับหน่วยวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ขององค์การจะพิจารณาจากแนวโน้มการเข้าศูนย์กลาง ความถี่ และความสัมพันธ์ที่

เชื่อมโยงกัน (Emerson & Nabatchi, 2015a, p. 21) ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างยังเป็นรูปแบบ

ที่ส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารนโยบายสาธารณะผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย (Milward & Provan, 2000) นอกจากนี้มุมมองนี้ยังแนะน าให้วัดความสามารถ

ของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันที่เน้นผู้รับบริการ การมีส่วนร่วมและตัวกระบวนการอีกด้วย 

(Provan & Milward, 2001) 

มุมมองที่สามการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในฐานะเครือข่ายพันธมิตรทางนโยบาย 

(Advocacy Coalition) กรอบแนวคิดเครือข่ายพันธมิตรทางนโยบายเป็นการอธิบายการก่อตัวของ

นโยบายตลอดจนถึงการแข่งขันกันของพันธมิตรภายใต้ระบบย่อยของนโยบาย พันธมิตรดังกล่าวมีการ

ปฏิสัมพันธ์กันของตัวแสดงที่หลากหลายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในระบบนโยบายจนน าไปสู่ความ

ร่วมมือระหว่างกันในการผลักดัน อย่างไรก็ตามการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันไม่ได้จ ากัดแต่เพียง

การก่อตัวและก าหนดนโยบายเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการที่ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้ง

ก าหนดและด าเนินการขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปัญหาหรือสถานการณ์ตามที่

พึงประสงค์ เครือข่ายพันธมิตรสามารถพัฒนาให้กลายเป็นพันธมิตรขนาดใหญ่ที่ทุกฝ่ายช่วยกัน

ผลักดันประเด็นทางนโยบายให้ประสบความส าเร็จ แต่จ าเป็นต้องอาศัยการสร้างความเป็นธรรมและ

ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้มีส่วนร่วม และการมีผู้น าที่เป็นตัวขับเคลื่อนกระบวนการความร่วมมือ

ระหว่างกัน (Emerson & Nabatchi, 2015a, p. 22) 

 มุ มมองที่ สี่การจั ดก า รปกครอ งแบบร่ วมมื อ กั น ในฐ านะกระบวนการพัฒน า 

(Developmental Process) ความสนใจของนักวิชาการและนักปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ของ

ปัจเจกบุคคลและองค์การในกระบวนการความร่วมมือ ได้ให้ความส าคัญกับการเจราจาต่อรองเพื่อ

น าไปสู่ความต้องการในการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาความเช่ือมั่นระหว่างกันที่เกิด

มาจากการถกเถียงแลกเปลี่ยนและการแสวงหาฉันทามติร่วมกันภายในกระบวนการความร่วมมือ 

(Emerson & Nabatchi, 2015a, pp. 22–23) โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแผนงานและโครงการของ 
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Harvard Law School ที่ได้ศึกษาเรื่องการแสวงหาหลักการเจรจาต่อรองและผลประโยชน์พื้นฐาน

ของการเจรจาต่อรอง (Fisher, Ury, & Patton, 1991) ผลการศึกษาเหล่านั้นได้ส่งอิทธิผลในแวดวง

การศึกษาและการอบรมวิชาชีพให้แก่นักเจราจาต่อรอง ผู้อ านวยความสะดวก และตัวกลางในการ

เจรจา ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีตั้งแต่องค์การระหว่างประเทศไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดเล็ก 

ซึ่งหลักการที่ส าคัญของกรอบแนวคิดนี้เป็นการเปลี่ยนจากมุมมองที่ว่าการเจราจาต่อรองมิใช่เพื่อหาผู้

แข่งขันที่ชนะได้ทั้งหมด แต่เป็นไปเพื่อการสร้างแนวทางการเจรจาแบบร่วมมือกันโดยให้ทุกฝ่ายได้

ผลประโยชน์สูงสุดและท าให้ผู้ที่พ่ายแพ้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด กระบวนการเจราจาดังกล่าว

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการยกระดับกระบวนทัศน์ของแนวทางการเจราจาต่อรองจากพฤติกรรมมนุษย์

แบบเดิมไปสู่การให้ความส าคัญกับหลักการใหม่ เพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันในทุก

ระดับ  

 มุมมองที่ห้าการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในฐานะการยกระดับการท างานให้มี

ประสิทธิภาพ (Functional Performance Sequence) นักวิจัยที่สนใจศึกษาความสามารถของการ

จัดการปกครองแบบร่วมมือกัน กระบวนการการท างาน และผลลัพธ์ที่เกิดจากเงื่อนไขของสาเหตุต่าง- 

ๆ เช่น กิจกรรม การสนับสนุน และการบรรลุผล เป็นต้น ซึ่งกรอบแนวคิดความร่วมมือที่ก้าวข้าม

ขอบเขตจะเน้นศึกษาความสัมพันธ์ของเหตุและผลที่เกิดขึ้น ตั้งแต่การริเริ่มหรือหลังจากผลที่เกิดขึ้น

แล้ว ผ่านการศึกษาเงื่อนไขของการแทรกแซงหรือกระบวนการที่น าไปสู่ผลลัพธ์ โดยเงื่อนไขหรือปัจจัย

ประกอบด้วยระดับการพึ่งพากันระหว่างกลุ่มหรือองค์กร ความต้องการทรัพยากรและการแบ่งปัน

ความเสี่ยง ผลพวงของประวัติศาสตร์ที่ท าให้เกิดความร่วมมือกัน และความซับซ้อนของประเด็น 

(Emerson & Nabatchi, 2015a, p. 23) จึงท าให้มีการกล่าวถึงประเด็นความปรารถนาต่าง ๆ ที่

อยากให้เกิดขึ้น เช่น เป้าหมายในการบรรลุ การก่อตัวของทุนทางสังคม การระดมทรัพยากรใหม่ ๆ 

และความสามารถในการจัดการปกครองตนเอง ดังนั้นประสิทธิผลของความร่วมมือจึงขึ้นอยู่กับการ

จัดการปกครอง การบริหาร ความอิสระเป็นขององค์การ บรรทัดฐานของความเชื่อมั่นและความไว้ใจ

ซึ่งกันและกัน (Thomson & Perry, 2006) ในขณะเดียวกันความสามารถของการจัดการปกครอง

แบบร่วมมือกันจะขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ที่ ได้ ส่วนผลลัพธ์ที่ ได้นั้ นจะขึ้นอยู่กับกระบวนการ โดย

กระบวนการเองได้รับอิทธิผลมาจากหรือขึ้นอยู่กับปัจจัยในการก่อตัวของความร่วมมือ การออกแบบ

สถาบันและภาวะผู้น าของผู้อ านวยความสะดวก อาจกล่าวได้ว่าการยกระดับความร่วมมือ เพื่อให้
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ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นการส ารวจตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขจากปลายน้ า 

(ผลลัพธ์) กลางน้ า (กระบวนการ) และ ต้นน้ า (เงื่อนไขที่เกิดและทรัพยากร) โดยแต่ละองค์ประกอบ

จะส่งผลกระทบระหว่างกัน 

 ส าหรับมุมมองการวิเคราะห์การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในการศึกษาครั้งนี้จะให้

ความส าคัญกับกรอบแนวคิดของความร่วมมือกันที่ก้าวข้ามความเป็นภาคส่วนต่าง ๆ (cross-sector 

collaboration) ในการเข้ามาด าเนินโครงการบางอย่างร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณะที่มีความ

ยุ่งยากซับซ้อนและไม่สามารถจัดการด้วยภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งได้ โดยจะมีภาครัฐเป็นตัวแสดง

หลักในการก ากับทิศทางความร่วมมือและให้เอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ก าหนดและปฏิบัติโครงการนั้นในลักษณะของความร่วมมือที่เป็นพลวตัต่อเนื่องกัน 

 หลักการของฐานความร่วมมือ  

 การจัดการปกครองในปัจจุบันได้กลายเป็นเครื่องมือทางนโยบายที่ได้รับการน าไปใช้อย่าง

แพร่หลาย จึงท าให้กลยุทธ์ความร่วมมือจ าต้องสามารถที่จะขยายขนาดและขอบเขตจากพื้นที่หนึ่งไปสู่

อีกพื้นที่หนึ่งได้ ดังนั้นจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจฐานของความร่วมมือ (collaborative platforms) เพื่อ

น าไปประยุกต์ใช้ โดยแนวคิดของฐานความร่วมมือดังกล่าวเป็นของ Chris Ansell และ Alison Gash 

(2017) ซึ่งทั้งสองได้นิยามว่า ฐานความร่วมมือหมายถึงองค์การหรือแผนงานที่มีความสามารถและ

ทรัพยากรเฉพาะ เพื่ออ านวยความสะดวกในการสรรค์สร้างและการปรับตัวที่น าไปสู่ความส าเร็จของ

การท างานร่วมกัน ซึ่งมีความต่อเนื่องและหลากหลายในรูปแบบเครือข่ายหรือโครงการ ซึ่งฐานความ

ร่วมมือที่มีตัวกลางเชิงกลยุทธ์และกฎในการออกแบบเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดผลสะท้อนกลับเชิง

บวกที่ส่งผลให้ฐานความร่วมมือสามารถปรับตัวและประสบความส าเร็จ ฐานของความร่วมมือยัง

ส่งเสริมให้เกิดการขยายขอบเขตของการจัดการปกครอง โดยการสร้างตัวแบบความร่วมมือในฐานะที่

เป็นกลยุทธ์ในการสร้างสาขาความร่วมมือ  

 ฐานความร่วมมือมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่การบรรลุเป้าหมายในระดับที่สูงหรือเป็นกลยุทธ์ที่

แสดงถึงความหมายและเนื้อหาที่จะน าไปสู่การก าหนดการท างานร่วมกันเป็นการเฉพาะ นัยส าคัญที่

แสดงถึงการรักษาเป้าหมายร่วมกันคือการมีรายละเอียดของกรอบแนวคิดในลักษณะเฉพาะซึ่งเป็น

รูปแบบที่สามารถวิวัฒนาการได้ เพื่อแสวงหาค่านิยมร่วมในการปรับตัวตามสถานการณ์ ความสัมพันธ์

ระหว่างเป้าหมายที่เปิดกว้างในการนิยามร่วมกันกับความสามารถในการวิวัฒนาการจะเป็นตัว
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ก าหนดการออกแบบฐานความร่วมมือ ซึ่งจะส่งผลให้ฐานความร่วมมือดังกล่าวมีเสถียรภาพและมี

โครงสร้างกรอบแนวคิด ซึ่งจะมีผลให้เกิดความเป็นพลวัตสูงเพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง 

การปะติดปะต่อบนฐานความร่วมมือยังท าให้เกิดการปฏิบัติการในบริบทของการกระจายการ

ด าเนินงาน ขณะเดียวกันก็ยังเป็นตัวสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการโดยสร้างการเชื่อมต่อระหว่างกัน 

นอกจากนี้ยังท าให้เกิดการบูรณาการจากความเป็นอิสระและความหลากหลายของตัวแสดงและ

กิจกรรมไปสู่การปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นระบบในการก าหนดขอบเขตของเป้าหมาย (Ansell & Gash, 

2017, pp. 7–8) 

 การบูรณาการการด าเนินงานที่กระจายไปให้ตัวแสดงต่าง ๆ มีส่วนส่งเสริมให้เกิดความเท่า -

เทียมกันระหว่างตัวแสดงและยังช่วยจัดระเบียบองค์การที่มีความเป็นอิสระให้สามารถประสานงาน

ร่วมกันกับองค์การอื่น ในอีกด้านหนึ่งการบรรลุการท างานบนฐานความร่วมมือกันระหว่างการ

กระจายการด าเนินงานและการบูรณาการที่มาจากตัวกลางในการเชื่อมทุกฝ่ายเข้าไว้ด้วยกัน มีผลให้

การท างานร่วมกันจ าเป็นต้องมีตัวกลางเชิงกลยุทธ์ในการเชื่อมโยงระหว่างสถาบัน ฐานความร่วมมือจึง

มีตัวกลางในระดับที่แตกต่างกันตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศหรือระดับระหว่างประเทศ ซึ่ง

ตัวกลางในการเชื่อมประสานจะให้ความส าคัญกับความเป็นเหตุและผลของการกระท าในฐานความ

ร่วมมือที่มีมากกว่าแค่การควบคุมระหว่างกัน (Ansell & Gash, 2017, pp. 8–9) 

 การบรรลุซึ่งความสมดุลระหว่างตัวกลางกับการควบคุมเป็นสิ่งที่ฐานความร่วมมือคาดหวังจะ

ให้เกิดขึ้น ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการออกแบบตัวกลาง การควบคุมและผลที่ได้โดยจะต้องเป็นฐาน

ความร่วมมือที่มักเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมแบบเปิด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่น าไปใช้สามารถเข้าถึงและใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของฐานความร่วมมือเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง ฐาน

ความร่วมมือที่ด าเนินการในลักษณะที่เปิด เป็นผลมาจากการร่วมกันสร้างตั้งแต่ครั้งแรกของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีตัวกลางในการท าให้เกิดค่านิยมที่จะสะท้อนกลับที่น าไปสู่การสร้างข้อผูกมัด

ร่วมกันจากการสมัครใจเข้าร่วม นอกจากนี้ฐานความร่วมมือจะต้องมีส่วนท าให้เกิดการดึงดูดผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในการร่วมอย่างต่อเนื่อง เช่น สามารถท าให้บรรลุเป้าหมาย มีการแบ่งปันผลได้ผลเสียกัน 

เป็นต้น อีกทั้งฐานความร่วมมือยังเป็นพื้นที่ของการเรียนรู้ที่จะเป็นตัวเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือ

กันต่อไป โดยจะช่วยยกระดับความสามารถในการท าให้แต่ละองค์การบรรลุเป้าหมาย ซึ่งมาจากการ

ประสานทรัพยากร ทักษะและมุมมองจากความร่วมมือ (Ansell & Gash, 2017, p. 10)   

 



 48 

ตารางที่ 3 แนวคิดของฐานความร่วมมือ 
ประเดน็วาระ 

(Agenda) 

- ขอบเขตและขนาด (Scale and scope): การขยายขอบเขตและ

ขนาดของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

- การจัดการปกครองแบบปรับตัว (Adaptive governance): การ

ปรับตัวที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและบริบท  ด้วยการ

ผลักดันจากความร่วมมือตามความจ าเป็น 

- การเชื่อมต่อของสถาบัน (Institutional nexus): การกระตุ้นและ

จัดระเบียบความหลากหลายของตัวแสดง หรืออาจเป็นการจัดการ

ปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการที่มีความต่อเนื่อง 

เหตุผลเฉพาะ 

(Distinctive 

logics) 

- ตั วกลาง เชิ งกลยุทธ์  (Strategic intermediation) :  เป็นการ

จัดล าดับตัวกลางที่อยู่เหนือการควบคุม เพื่อเป็นแนวทางในการ

ระดมทรัพยากรและมีการบูรณาการสนับสนุนการด าเนินงาน 

- กฎในการออกแบบ (Design rules): ความร่วมมือที่ได้รับการ

อ านวยความสะดวกและการจัดการผ่านการออกแบบหน่วยการ

ท างานร่วมกันหรือตัวประสานรูปแบบของกฎการเข้าถึงและ

กฎเกณฑ์ที่ต้องการในการเข้ามามีส่วนร่วม 

โครงสร้าง 

(Structure) 

- ต้นแบบความร่วมมือ (Modularity): มีการจัดการความตึงเครียด

ระหว่างตัวกลางของส่วนกลางจากความร่วมมือและการกระจาย

อ านาจในทางการปฏิบัติจนถึงโครงสร้างที่แยกส่วน 

- ความแปรผั นและการบู รณาการสู ง  (High variation and 

integration): ขยายความสามารถ เพื่อระดมการสนับสนุนใน

ทางการปฏิบัติในขณะที่ยังคงมีกรอบการด าเนนิงานแบบบูรณาการ 

กลยุทธ์ (Strategy)  - ผลที่ได้ (Generative): การจัดการความสมดุลระหว่างการเปิดและ

ปิดของการมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้เกิดทั้งข้อผูกมัดและความ

หลากหลาย 

- ผลสะท้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback): เป็นการด าเนินงาน

และขยายความสามารถที่มีอยู่ ด้วยการมุ่งไปสู่การผลิตผลสะท้อน
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กลับที่สร้างค่านิยมเชิงบวก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการดึงดูด การ

เรียนรู้ ความสามารถจากความร่วมมือและการท างานร่วมกัน 

ที่มา: Ansell & Gash, 2017, p. 11 

กรอบแนวคิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน  

 กรอบแนวคิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance - CG) ได้มี

นักวิชาการสังเคราะห์อยู่สองรูปแบบใหญ่ ๆ  ประกอบด้วย ของ Chris Ansell และ Allison Gash 

(2008) ในบทความเรื่อง Collaborative Governance: Theory and Practice ต่อมาเป็นงานของ 

Kirk Emerson, Tina Nabatchi แ ล ะ  Stephen Balogh ( 2012)  ใ นบทคว าม  An Integrative 

Framework for Collaborative Governance และต่อมาได้มีการปรับปรุงตัวแบบดังกล่าวใน

หนังสือ Collaborative Governance Regimes (2015a) ของ Kirk Emerson และ Tina Nabatchi 

เพื่อให้มีความชัดเจนและเพิ่มเติมรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะตัว

แบบของ Emerson และ Nabatchi เท่านั้น  

กรอบแนวคิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน ประกอบด้วยชุดความสัมพันธ์กันของมิติ

ต่าง ๆ ที่ซ้อนกันอยู่ ซึ่งภายในความร่วมมือจะมีองค์ประกอบที่แตกต่างหลากหลาย โดยแต่ละ

องค์ประกอบจะมีการปฏิสัมพันธ์ในการด าเนินงานร่วมกันในลักษณะของความเป็นพลวัตและไม่ใช่เชิง

เส้นตรง อีกทั้งรูปแบบดังกล่าวยังเป็นการกระท าที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ อยู่ตลอดเวลา การทับซ้อนกันของมิติ

ต่าง ๆ สามารถแบ่งกลุ่มออกได้ในสามมิติคือมิติของบริบททั่วไป ตัวกระบวนการความร่วมมือที่

แสดงออกผ่านการพลวัต และการด าเนินการ โดยบริบทของระบบจะประกอบด้วยตัวแปรทาง

การเมือง กฎหมาย สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือ ซึ่งจาก

บริบทของระบบจะส่งผลให้เกิดตัวขับเคลื่อนที่จ าเป็นสี่ตัวแปรตามมา ประกอบด้วย ความไม่แน่นอน 

การพึ่งพาซึ่งกันและกัน สิ่งจูงใจที่ตามมา และผู้น าในการริเริ่ม รวมทั้งระหว่างและหลังจากการก่อตัว

ในการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันจะท าให้เกิดการมีส่วนร่วมแบบพลวัตของความร่วมมือและการ

ปฏิสัมพันธ์ของตัวแปรหลักการท างานร่วมกัน แรงจูงใจร่วม และความสามารถในการด าเนินร่วมกัน 

ตลอดจนส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าของความร่วมมือที่น าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและสร้างการ

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการด าเนินการร่วมกันหรือผลผลิต และขยายไปเป็นการสร้างผลลัพธ์และ



 50 

การปรับตัวของปัญหา (Emerson & Nabatchi, 2015a, pp. 26–27) หรือสถานการณ์ที่เป็นไปตาม

เป้าหมายของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

การก่อตัวของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

จุดเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากและท้าทายที่สุด ส าหรับการเกิดขึ้นของการจัดการปกครอง

แบบร่วมมือกัน เนื่องจากการด ารงอยู่ในสังคมมนุษย์ของหลาย ๆ กลุ่มมักจะมีปัญหาการกระท ารวม

หมู่ (collective action problems) ที่วางอยู่บนผลประโยชน์ส่วนตัวของแต่ละคน จึงเป็นการยากที่

จะจูงใจให้ปัจเจกบุคคลหรือบุคคลด าเนินงานร่วมกันและก้าวข้ามจากผลประโยชน์ส่วนตัวไปสู่

ผลประโยชน์ส่วนรวมได้ โดยเฉพาะการดึงภาคส่วนที่แตกต่างกันทั้งในด้านค่านิยมและผลประโยชน์

เพื่อให้เกิดความร่วมมือตามภารกิจร่วมกัน อย่างไรก็ตามหากมีเงื่อนไขหรือปัจจัยของสถานการณ์มา

เป็นตัวบังคับการละไว้ซึ่งจุดยืนบางอย่างก็สามารถท าให้ทั้งปัจเจกบุคคลและภาคส่วนต่าง ๆ เกิดความ

ร่วมมือกันได้ ซึ่งการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันจ าเป็นต้องมีตัวแปรหลักเหล่านั้น (Emerson & 

Nabatchi, 2015; Ansell & Gash, 2008; Bryson, Crosby, & Stone, 2006; Thomson & Perry, 

2006) ที่ประกอบด้วย บริบทของระบบ ตัวขับเคลื่อนและการริเริ่มของการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกัน อาจกล่าวได้ว่าการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันเกิดมาจากการริเริ่มและค่อย ๆ พัฒนา

ภายใต้บริบทของระบบที่มีความเหลื่อมซ้อนกันในสังคม ที่จะเป็นตัวช่วยในการเอื้ออ านวยให้เกิดขึ้น

น่ันเอง  

โดยบริบทของระบบ (system context) เปรียบเสมือนชนวนจุดเริ่มต้นของการจัดการ

ปกครองแบบร่วมมือกัน เพราะความร่วมมือลักษณะก้าวข้ามภาคส่วนมิ ใช่จะเกิดขึ้นในสภาวะ

สุญญากาศ เช่นเดียวกันกับองค์การทางสังคมที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีเหตุปัจจัยที่ท าให้เกิดขึ้น 

การปกครองแบบร่วมมือกันจะเกิดขึ้นในบริบทของระบบที่ซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างกัน ซ้อนทับ

หลายล าดับชั้น และเป็นเงื่อนไขที่สัมพันธ์กัน เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม บริบท

ของระบบเหล่านี้จะกลายเป็นช่องทางให้เกิดการประกอบสร้างการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน

ขึ้นมา ขณะเดียวกันบริบทดังกล่าวมิได้แค่มีอิทธิพลต่อการท าให้เกิดของการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อพลวัตและความสามารถของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันอีกด้วย 

บริบทของระบบ มีตัวแปรย่อยที่ประกอบไปด้วย  
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1. เงื่อนไขของทรัพยากรหรือบริการสาธารณะ (public service or resource conditions) 

คือ ปัจจัยที่เป็นปัญหาขั้นพื้นฐานหรือโอกาสที่จะท าให้เกิดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

เงื่อนไขทางทรัพยากรสาธารณะที่เกิดจากความบกพร่องของรัฐ มลภาวะ ทรัพยากรธรรมชาติ 

และเงื่อนไขทางทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่มีความขาดแคลนและการเสื่อมสภาพ เช่น 

โครงสร้างพื้นฐาน ส่วนเงื่อนไขบริการสาธารณะหมายถึง การพัฒนาคุณภาพ ความเพียงพอ

และการกระจายบริการให้มีความทั่วถึง เช่น บริการสาธารณะในพื้นที่ชนบท เป็นต้น 

(Emerson & Nabatchi, 2015a) 

2. กรอบของกฎหมายและนโยบาย (policy and legal frameworks) ที่มาจากรัฐสภา 

รัฐบาล ศาล กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งไม่ใช่เป็นแค่กฎหมายและนโยบายที่เกิดขึ้นจากการ

ตัดสินใจของรัฐเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกระท าของภาคเอกชน รวมไปถึงแนวทางการ

ด าเนินงานของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันอีกด้วย (Bryson et al., 2006) ที่จะ

ออกมาให้รูปของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด หรือกฎกระทรวงอื่น 

กฎระเบียบที่มีอาจจะมาจากรัฐบาล กระทรวงหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนด

ก็ ได้  (Bingham, Nabatchi, & O’Leary, 2005)  รวมไปถึ งแผนและยุทธศาสตร์ของ

ภาคเอกชน 

3.  ลั กษณะทาง เศรษฐกิ จ  สั งคมและวัฒนธรรม  ( socioeconomic and cultural 

characteristics) เช่น รายได้ ระดับการศึกษา วัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธ์ุที่หลากหลาย 

ลักษณะเหล่านี้มีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการสนับสนุนคุณภาพของบริการ หรือปัญหาเงื่อนไข

ทางทรัพยากรและบริการสาธารณะ รวมทั้งยังสะท้อนถึงการขาดความสามารถ การเงิน หรือ

ข้อมูลข่าวสาร จนท าให้มีความซับซ้อนที่ต้องน าไปสู่การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันใน

ที่สุด (Emerson & Nabatchi, 2015a) 

3. ลักษณะความเป็นเครือข่ายขององค์การ (network characteristics) หมายถึงโครงสร้าง

การพึ่งพากันขององค์การที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความหลากหลายหรือเป็นเครือข่ายกัน ที่ไม่ใช่แค่

เป็นระบบย่อยของความเป็นทางการระหว่างกันเท่านั้น แต่ยังมีการติดต่อกันที่สามารถสร้าง

ความสัมพันธ์ในการท างานแบบที่ไม่เป็นทางการอีกด้วย โดยปัจเจกหรือองค์การที่จะน าไปสู่
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ความร่วมมือจะมีความพร้อมในการเป็นหุ้นส่วนกันและมีระดับของโครงสร้างความสัมพันธ์ที่

แฝงเร้นอยู่ด้วย (Bryson et al., 2006; Emerson et al., 2012) 

4. ความสัมพันธ์ทางอ านาจและพลวัตทางการเมือง (political dynamics and power 

relations) ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยอ านาจและการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองจะมีอิทธิพลต่อการก าเนิด ความต่อเนื่องและความสามารถในการจัดการปกครอง

แบบร่วมมือกัน โดยพลวัตทางการเมืองและอ านาจจะมาจากอ านาจหน้าที่ที่ถูกก าหนด 

ทรัพยากร ข้อมูล ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อการตัดสินใจของกระบวนการร่วมมือที่เป็นเฉพาะ 

(Ansell & Gash, 2008; Bryson et al., 2006)  

5. ประวัติความขัดแย้ง (history of conflict) ระหว่างตัวแสดงและองค์การที่ส าคัญภายใต้

เงื่อนไขบริบทของระบบเหล่านี้ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่งผลต่อความเชื่อมั่นระหว่างกัน 

ขณะเดียวกันบริบทที่มีความเชื่อมั่นกันสูงที่แสดงถึงการมีทุนทางสังคมก็จะส่งผลให้เกิดความ

ร่วมมือได้ง่าย (Ansell & Gash, 2008; Thomson & Perry, 2006) แต่อย่างไรก็ตามการมี

ความขัดแย้งที่สูงระหว่างกันก็อาจจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาผ่านความร่วมมือก็เป็นไปได้ 

การมาบรรจบกันของบริบทของระบบภายนอกจะสร้างโอกาส ข้อจ ากัด รวมทั้งอิทธิพลที่ถือเป็นปัจจัย

ภายในที่จะไปกระตุ้นให้เกิดแนวทางการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน โดยบริบทของระบบดังกล่าว

จะมีความเป็นพลวัตอยู่เสมอ การเลือกด าเนินงานในรูปแบบความร่วมมือก็เพื่อที่จะส่งผลให้เกิดการ

แก้ไขปัญหาในบริบทเหล่านี้ไปด้วย อีกทั้งบริบทของระบบดังกล่าวยังท าให้เกิดความร่วมมือที่ก้าวข้าม

ระหว่างกลุ่ม/องค์การที่ตัวขับเคลื่อน (The Drivers) ในการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน  

ต่อมาเป็นตัวขับเคลื่อน (drivers) จากเงื่อนไขที่น าไปสู่การเกิดความร่วมมือกัน โดย

กระบวนการดังกล่าวจะมีทั้งการอ านวยความสะดวกหรือกีดกันการประสานความร่วมมือระหว่างผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานต่าง ๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงท าให้ต้องมีตัวประคับประคองในการ

ขับเคลื่อนความร่วมมือเหล่านั้นให้น าไปสู่วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตัวขับเคลื่อนมตีัวแปรย่อยที่ประกอบ

ไปด้วย  

1. ความไม่แน่นอนของปัญหา (uncertainty) ที่เกิดจากปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนจะสามารถ

ขับเคลื่อนความร่วมมือไปสู่การลดความเลือนลางของปัญหาและร่วมกันแบ่งปันความเสี่ยง
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ระหว่างกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ เพราะจากที่กล่าวไปข้างต้นในเรื่องปัญหาที่ยุ่งยาก

ซับซ้อนที่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถนิยามและแสวงหาทางออกได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังมีตัวแสดงที่

เกี่ยวข้องหลากหลาย อันเป็นผลมาจากความยุ่งยากซับซ้อนและมีมุมมองต่อการแก้ไขปัญหา

ที่ต่างกัน (Head, 2008; Koppenjan & Klijn, 2004; Rittel & Webber, 1973) ซึ่งส่งผล

โดยตรงให้เกิดความไม่แน่นอนที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับมือ (Bryson et al., 2006) การ

ตระหนักถึงปัจจัยนี้จะสามารถท าให้การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันด าเนินต่อไปได ้

2. การพึ่งพาระหว่างกัน (interdependence) ความจ าเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือกัน

เนื่องจากทั้งปัจเจกและองค์การไม่สามารถบรรลุหรือแก้ไขปัญหาบางอย่างได้โดยล าพัง 

(Thomson & Perry, 2006) ในภาวะที่เงื่อนไขของปัญหาไม่มีความแน่นอน จึงอาจจะท าให้

น าไปสู่ความร่วมมือที่ล้มเหลวได้ (Bryson et al., 2006) แต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีการใช้

อ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการตามที่กฎหมายก าหนดไม่สามารถจัดการกับประเด็น

สาธารณะบางอย่างได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าไปสู่การพึ่งพิงกับหน่วยงานอื่นท าให้เกิด

ความร่วมมือกัน (Emerson & Nabatchi, 2015a) แต่การพึ่งพิงระหว่างกันจะยังไม่เป็นการ

เพียงพอ ซึ่งต้องใช้สิ่งจูงใจที่ท าให้ความร่วมมือมีความยั่งยืน 

3. สิ่งจูงใจที่ตามมา (consequential incentives) อันหมายถึงแรงกดดันภายในที่เกิดจาก 

เช่น ประเด็นที่ซับซ้อน ความต้องการทรัพยากร ผลประโยชน์หรือโอกาส กับแรงกดดัน

ภายนอก เช่น สถานการณ์ วิกฤติสถาบัน ภัยคุกคาม และโอกาส จึงท าให้ต้องสร้างความ

ร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะทุกฝ่ายเห็นว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือเป็น

ประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับตามมา (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 

2015a; Imperial, 2005) สิ่งจูงใจจะเป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้ความ

ร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้เกิดการบรรลุผลในที่สุด 

4. ผู้น าที่ริเริ่ม (initiating leadership) เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่จะน าไปสู่จุดเริ่มต้นของการมีส่วน

ร่วมระหว่างกันและร่วมกันสร้างเงื่อนไขที่จะท าให้ความร่วมมือเกิดการพลวัตขึ้น ผู้น าที่เริ่ม

เป็นตัวแสดงที่ส าคัญที่สุดในการน าพาให้ความร่วมมือก้าวข้ามภาคส่วนมีความส าเร็จบรรลุ

ตามเป้าหมาย ทั้งนี้จ าเป็นต้องใช้ผู้น าริเริ่มที่มีประสิทธิภาพที่มีความเข้าใจปัญหา มีทักษะ

และความสามารถในการประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในระยะยาวได้  (Ansell & Gash, 2008; 
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Bryson et al., 2006; O’Leary & Bingham, 2007) จะว่าไปแล้วผู้น าที่ริเริ่มเป็นการสร้าง

บทบาทผู้น าแบบใหม่ในการเช่ือมต่อระหว่างภาคส่วนนั่นเอง 

ส่วนการริเริ่มของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน บทบาทของผู้ที่ริเริ่มมีนัยส าคัญอย่าง

มากในการท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน (O’Leary, Choi, & Gerand, 2012) อันเนื่องมาจาก

การเชื่อมประสานกับหลายหน่วยงานหรือภาคส่วน ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นผู้น าจะต้องสามารถสร้างการ 

ยอมรับและท าให้ความร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย การริเริ่มของการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกันมอียู่สามแบบด้วยกัน (Emerson & Nabatchi, 2015a) ประกอบด้วย 

1. การริเริ่มด้วยตนเอง (self-initiated) เกิดขึ้นจากการริเริ่มด้วยความสมัครใจของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการความร่วมมือ โดยอยู่บนพื้นฐานของความ

สนใจ เป้าหมาย ผลประโยชน์ของส่วนตนและการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกัน การที่

หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นจ านวนมากจะท าให้มีความหลากหลายของผลประโยชน์ร่วมกัน 

และมีการบูรณาการกับทรัพยากร อ านาจหน้าที่ และอิทธิพลของหน่วยงานที่เป็นผู้น าในการ

ริเริ่ม  

2. การประชุมที่เป็นทางการแบบอิสระ (independently convene) เกิดขึ้นในกรณีที่เป็น

ความซับซ้อนทางนโยบายซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความขัดแย้งกัน ผู้น าที่ริเริ่มความร่วมมือจะมี

บทบาทในการขยายขอบเขตไปสู่องค์การหรือภาคส่วนอื่น ด้วยการจัดประชุมที่เป็นทางการ

ร่วมกัน โดยใช้วิธีการสมัครใจเพื่อเป็นแรงจูงใจของความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

การรวมกลุ่มและใช้เครื่องมือการจัดการกลุ่ม เพื่อเชื่อมโยงกันก่อนที่จะน าไปสู่ความร่วมมือที่

เป็นพลวัต 

3. ถูกก าหนดทิศทางจากภายนอก (externally directed) เป็นแนวทางที่ถูกสนับสนุนหรือ

ก าหนดจากหน่วยงานที่สูงกว่าหรือโดยหน่วยงานระดับล่างที่มีอ านาจสูงสุด โดยจะมีการ

จัดตั้งโครงสร้างหรือรูปแบบ (plate form) องค์กร เช่น ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ใคร

ต้องเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง เป็นต้น ซึ่งผู้น าในรูปแบบนี้จะเป็นผู้โน้มน้าวหรือเป็นตัวแทนในการ

จูงใจหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่นให้เข้าสู่กระบวนการร่วมมือ (Donahue & Zeckhauser, 2011)  
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พลวัตของความร่วมมือในการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

พลวัตของความร่วมมือในการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน เกิดมาจากการปฏิสัมพันธ์ของ

กระบวนการความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนที่จะน าไปสู่การ

ปฏิบัติ ซึ่งพลวัตความร่วมมือมีตัวแปรหลักที่ประกอบด้วย หลักการมีส่วนร่วม แรงจูงใจร่วมกัน และ

ความสามารถในการปฏิบัติ (Emerson & Nabatchi, 2015a; Emerson et al., 2012; Ulibarri & 

Scott, 2017) โดยที่แต่ละองค์ประกอบจะมีการสนับสนุนและหนุนเสริมซึ่งกันและกันในลักษณะของ

วงจรความร่วมมือที่เกิดขึ้นจริง  

หลักการท างานร่วมกัน (principle engagement) เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาใน

กระบวนการความร่วมมือ หากมีผู้คนที่แตกต่างหลากหลายตั้งแต่ผลประโยชน์ ค่านิยม อ านาจหน้าที่ 

เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายบางอย่าง เช่น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเพิ่มความสามารถใน

การบริหาร เป็นต้น หลักการมีส่วนร่วมแรกเริ่มเดิมทีเป็นผลมาจากหลักการเจรจา (principle 

negotiation) ของ Fisher และ Ury (Fisher et al., 1991) ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาไปเป็นแนว

ทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะในประเด็นของนโยบาย

สาธารณะและการบริหารรัฐกิจที่ให้ทุกฝ่ายช่วยกันหาทางออกร่วมมือกัน (Ansell & Gash, 2008; 

Carlson, 2007; Leach, 2006) หลักการท างานร่วมกันมีตัวแปรย่อยดังนี ้

1. การแสวงหาแนวทางร่วม (discovery) เป็นกระบวนการที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วน

ร่วม โดยได้มีการเปิดเผยและอธิบายจุดยืน ผลประโยชน์ ค่านิยม และข้อมูลอื่น ๆ ที่มี

นัยส าคัญต่อการแสวงหาจุดร่วม ด้วยการประสานให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้โต๊ะการ

สนทนาผ่านความร่วมมือ ซึ่งวิธีการดังกล่าวก็เพื่อสร้างความเป็นกันเองในประเด็นและ

ลักษณะของปัญหาที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกัน (Emerson & Nabatchi, 2015a) 

2. กระบวนการนิยาม (definition) เป็นกระบวนการแบ่งปันความรู้ความเข้าใจและการให้

ความหมายแนวคิดและวิธีการ ที่จะน าไปสู่การอธิบายและการถกเถียงเกี่ยวกับการนิยาม

ประเด็นปัญหาและโอกาสในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน กระบวนการนิยามจึงเป็นจุดเริ่มต้นของ

การออกแบบแผนการท างานร่วมกัน (Bentrup, 2001; Pahl-Wostl, 2007) 
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3. การปรึกษาหารือ (deliberation) หรือการสนทนาร่วมกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกัน โดยใช้

วิธีการสนทนาแลกเปลี่ยนหรือการถกเถียงอย่างตรงไปตรงมาและมีเหตุมีผลให้เข้ากับ

ประเด็นความร่วมมือ เพื่อท าการนิยามประเด็นปัญหาที่กลุ่มความร่วมมือร่วมกันแสวงหา

ทางออกในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ (Gastil, 2006; Roberts, 2004) 

4. การก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน (determinations) เมื่อได้ข้อสรุปหลังจากการ

ถกเถียงก็จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันประกอบด้วยขั้นตอนของการตัดสินใจ 

เช่น การก าหนดวาระ การอภิปรายกลุ่ม การมอบหมายงาน และเนื้อหาการตัดสินใจ เช่น 

การบรรลุข้อตกลงในการปฏิบัติหรือข้อเสนอแนะสุดท้าย โดยมาในรูปของผลผลิตจากความ

ร่วมมือ (Bingham & O’Leary, 2008 ; Emerson & Nabatchi, 2015a; Emerson, Orr, 

Keyes, & McKnight, 2009) 

ขณะที่แรงจูงใจร่วมกัน (shared motivation) เป็นตัวที่ท าให้เกิดความต่อเนื่องในความ

ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีส่วนร่วม และยังเป็นตัวประสานองค์การ/ภาคส่วนต่าง ๆ ที่

แบ่งแยกกันไปสู่การหลอมรวมกลายเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งแรงจูงใจร่วมจะเป็นตัวยึดให้องค์การ/ภาคส่วน 

ตระหนักและให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ และจะสามารถเป็นเครื่องรับประกันให้ทุกฝ่าย

ธ ารงไว้ซึ่งความร่วมมือระหว่างกันต่อไปได้ (Emerson et al., 2012; Foundation, 2004) แรงจูงใจ

มีตัวแปรย่อยดังนี้ 

1. การสร้างความเชื่อมั่น (trust) การพัฒนาความเชื่อมั่นมักจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีการท างาน

ด้วยกันเป็นกลุ่ม เพื่อให้รู้จักซึ่งกันและซึ่งกัน และพิสูจน์ความเป็นเหตุเป็นผล ความเป็นไปได้

ที่จะคาดหวังและความสามารถในการพึ่งพิงระหว่างกัน (Bardach, 2001) ความเชื่อมั่นอาจ

เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะสามารถบรรลุความร่วมมือระหว่างกันด้วยซ้ า (Koppenjan & 

Klijn, 2004)  

2. ความเข้าใจซึ่งกันและกัน (mutual understanding) หมายถึงการที่ตัวแสดงแต่ละฝ่ายให้

ความเคารพ เห็นคุณค่าและอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่าง เช่น ผลประโยชน์ ค่านิยม ความ

คิดเห็น เพื่อสลายความเป็นตัวตนเหล่านั้นไปสู่การเป็นองค์การความร่วมมือขนาดใหญ่ผ่าน
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ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของเราก็ตาม 

(Ansell & Gash, 2008) 

3. ความชอบธรรมภายใน (internal legitimacy) การมีความเชื่อมั่นและการยอมรับว่าความ

ร่วมมือและผู้ที่เข้ามาส่วนร่วมมีความน่าเชื่อถือและเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อการแก้ไขปัญหา โดยที่

ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า ความร่วมมือที่เกิดขึ้นมาจากการสนับสนุนและทุกฝ่ายจะต้องมี

ความรับผิดชอบในเรื่องเหล่านั้นร่วมกัน ความชอบธรรมภายในจึงมีส่วนอย่างมากต่อการคง

อยู่ของความร่วมมือ (Bryson et al., 2006; Thomson & Perry, 2006) 

4. การสร้างข้อผูกมัดร่วมกัน (commitment) หลังจากมีการพัฒนาและยืนยันถึงความชอบ

ธรรมภายในความร่วมมือต่อมาก็ต้องมีการสร้างข้อผูกมัดร่วมกัน ตั้งแต่การสร้างความเชื่อมั่น 

ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ความชอบธรรมภายในยังคงเป็นลักษณะของการแบ่งแยก

องค์การ/ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ แต่ขั้นตอนการสร้างข้อผูกมัดนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะ

กลายเป็นองค์การเดียวกันภายใต้ภารกิจหนึ่งๆ (Ansell & Gash, 2008) ข้อผูกมัดเป็นเสมือน

พันธสัญญาที่บังคับให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องปฏิบัติตามความร่วมมือครั้งนี้ 

ส่วนความสามารถในการด าเนินการร่วมกัน (capacity for the joint action) การร่วมกัน

ท างานที่ก้าวข้ามขอบเขตระหว่างภาคส่วน สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามมาคือการร่วมกันขับเคลื่อนข้อเสนอ

ผ่านการด าเนินงานหรือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ขาดไม่ได้ หากไม่สามารถผลักดัน

ข้อตกลงให้เป็นรูปธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติพร้อม ๆ กันอย่างมีประสิทธิผล (Emerson & Nabatchi, 

2015a; Emerson et al., 2012) ทั้งนี้ความสามารถในการปฏิบัตริ่วมกันจะขึ้นอยู่กับตัวแปรย่อยดังนี ้

1. การจัดกระบวนการและสถาบัน (procedural and institutional arrangements) เป็น

ขั้นตอนและข้อตกลงส าหรับการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในทางการปฏิบัติ ที่แสดงให้

เห็นว่าใครรับผิดชอบในหน้าที่อะไรและต้องท าอย่างไร ซึ่งต้องมีการก าหนดโครงสร้าง หน้าที่ 

ข้อตกลง และสร้างความเป็นสถาบันในแนวทางการปฏิบัติให้มีความชัดเจน (Bryson et al., 

2006; Emerson & Nabatchi, 2015a; Thomson & Perry, 2006) 

2. ภาวะผู้น า (leadership) เป็นการแสดงออกถึงความสามารถของผู้น าในการก าหนด

บทบาทและหน้าที่ให้แก่ภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อน าไปปฏิบัติ ซึ่งอาจจะเป็นคน
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เดียวกันกับผู้น าที่ริเริ่ม หรือมีการแต่งตั้งใหม่โดยให้อ านาจแก่สมาชิกบางคนก็เป็นไปได้ แต่

จะต้องสามารถผนวกหลาย ๆ บทบาทหน้าที่ ในการเป็นผู้น า โดยเฉพาะการท าให้

กระบวนการความร่วมมือมีการเจริญเติบโตและพลวัตอย่างต่อเนื่อง (Ansell & Gash, 2008; 

Bingham & O’Leary, 2008; Carlson, 2007) 

3. ความรู้ (knowledge) การท างานร่วมกันหลายภาคส่วนสิ่งที่ส าคัญที่จะต้องมีคือความรู้ใน

การจัดการเครือข่ายความร่วมมือ เพราะการมีความรู้จะช่วยให้สามารถก าหนดแนวทางการ

ปฏิบัติ กระบวนการ และการตัดสินใจในการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันได้ ซึ่งองค์ความรู้

จะมาจากตัวสมาชิกของความร่วมมือนั้น ๆ หากยิ่งมีความหลากหลายและความเชี่ยวชาญ

มากเท่าไรก็จะยิ่งผลดีมากเท่านั้น (Agranoff, 2007; Ansell & Gash, 2008) 

4. ทรัพยากร (resources) การขับเคลื่อนข้อสรุปที่ได้จากความร่วมมือกันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย 

หากขาดทรัพยากรที่เพียงพอ เช่น งบประมาณ ก าลังคน ทักษะการจัดการและอื่น ๆ เป็นต้น 

ในการบรรลุเป้าหมายความร่วมมือ ทรัพยากรเหล่านี้จะเกิดมาจากการระดมของผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องกับกระบวนการความร่วมมือ จ านวนและปริมาณในการแบ่งปันทรัพยากรจะขึ้นอยู่

กับความสามารถของแต่ละฝ่ายที่จะให้การสนับสนุนได้ (Milward & Provan, 2000; 

Thomson & Perry, 2006) 

การสร้างความเปลี่ยนแปลงของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

 พลวัตความร่วมมือจะมีการแสดงออกผ่านการปฏิบัติการบางอย่าง ที่น าไปสู่การสร้างความ

เปลี่ยนแปลงในเป้าหมายที่การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันต้องการบรรลุร่วมกัน ซึ่งปฏิบัติการ

เหล่านี้จะออกมาในรูปของการกระท าหรือผลผลิต ผลลัพธ์และการปรับตัวทั้งภายในและภายนอกที่

เป็นผลพวงมาจากผลกระทบของสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น (Emerson & Nabatchi, 2015b, 2015a, 

pp. 81–86) การสร้างความเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันมีตัวแปรหลัก

ดังนี้ 

การกระท าหรือผลผลิต (output) เป็นสิ่งที่การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันมีความมุ่งให้

เกิดขึ้นหลังจากใช้ความมือในการผลักดันร่วมกัน เพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดการแก้ไขประเด็นปัญหาของ

จุดเริ่มต้นของความร่วมมือ การกระท าหรือผลผลิตจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนที่ร่วมมือมีความเห็น
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พ้องต้องกันและร่วมมือกันปฏิบัติ เช่น นโยบาย แผน โครงการ กิจกรรม กลยุทธ์หรือการติดตาม

ควบคุม เป็นต้น (Huxham, 2000) การกระท าหรือผลผลิตในที่นี้จะรวบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากความ

ร่วมมือระหว่างกัน  

ผลลัพธ์ (outcome) เป็นผลที่เกิดจากการกระท า/ผลผลิตของการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกันที่ส่งผลให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย โดยผลลัพธ์ประกอบด้วยสิ่งที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขในระยะกลางที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์สุดท้าย

อย่างแท้จริ ง (Emerson & Nabatchi, 2015a, p. 84) ซึ่ งผลลัพธ์ที่ ได้อาจจะท าให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงบริบทของระบบ สถานการณ์ รวมไปถึงการท าให้เกิดความมีประสิทธิผลและคุณภาพของ

บริการสาธารณะ ผลลัพธ์ถือเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการปฏิบัติของกระบวนการความ

ร่วมมือ 

 การปรับตัว (adaptation) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นผลพวงมาจาก

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Emerson & Nabatchi, 2015a, p. 85) การปรับตัวเป็นการแสดงให้เห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่บางสิ่งบางอย่างหรือกลายเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง หากเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยาก

ซับซ้อน ปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่กลับมาเป็นปัญหาแบบซ้ า ๆ ซากๆ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ต้องกลับมา

แก้ไขใหม่ โดยได้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบถาวร (permanent) และยั่งยืน (sustainable) จน

ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม เช่น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ เป็นต้น ถือ

เป็นเรื่องยากที่จะท าให้กลายเป็นรูปธรรมได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยที่ต้องใช้ความสามารถของภาค -

ส่วนต่าง ๆ เข้ามาช่วย  

ความท้าทายต่อการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

 ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันที่ใช้หลักการความร่วมมือเชิงเครือข่าย โดย

ถือเป็นแนวทางกระบวนการทางนโยบายสาธารณะเช่นเดียวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้น

หลักการของตลาด และระบบราชการแบบดั้ งเดิมที่อาศัยล าดับชั้นของการบังคับบัญชาเป็นการ

แกนกลางในการด าเนินงาน ซึ่งแต่ละรูปแบบล้วนแล้วแต่มีข้อได้เปรียบ/เสียเปรียบ รวมทั้งมีกรณีที่

ประสบความส าเร็จและล้มเหลวที่เป็นไปตามประเด็นและบริบทที่ถูกเลือกใช้ หากไม่สามารถท าความ

เข้าใจธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถของรูปแบบนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตามการจัดการปกครอง
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แบบร่วมมือที่ถูกเลือกมาใช้ อันเนื่องมาจากแนวทางตลาดและล าดับชั้นการบังคับบัญชาไม่สามารถ

รับมือกับความซับซ้อนของปัญหาในปัจจุบันได้ แต่กระนั้นก็ตามใช่ว่าการจัดการปกครองแบบร่วมมือ

กันจะปราศจากซึ่งข้อบกพร่องที่จะน าไปสู่ความไร้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากมีองค์ประกอบ

และโครงสร้างของพื้นที่ในการปฏิสัมพันธด์้วยการท างานร่วมกันอย่างไม่เข้มแข็งเพียงพอ 

 ความร่วมมือที่ก้าวข้ามความเป็นองค์การที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่ยาก กล่าวคือการประสานใน

การเชื่อมโยงและหลอมรวมภาคส่วนต่าง ๆ จ าเป็นต้องเผชิญกับความแตกต่างตั้งแต่จุดมุ่งหมาย การ

สื่อสาร กระบวนการท างาน วัฒนธรรมและอ านาจ รวมทั้งยังไม่มีความชัดเจนระหว่างความเป็นอิสระ

และความรับผิดชอบเมื่อร่วมมือกัน เพื่อน าไปสู่การออกแบบโครงสร้างและอ านาจหน้าที่แบบใหม่ 

นอกจากนี้ยังต้องการระยะเวลาในการจัดการเหตุและผลของการท างานร่วมกัน เช่น ก าหนด

แผนปฏิบัติร่วมกัน เป็นต้น (Huxham, 1996, pp. 4–7) ดังนั้นความท้าทายที่เกิดขึ้นเป็นข้อควรระวัง

ที่จะต้องท าการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการความร่วมมืออยู่ตลอดเวลา ซึ่งการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการเป็นทางเลือกของการสร้างรูปแบบการท างานที่เหมาะกับสังคม

การเมืองของมนุษย์ ทั้งนี้ Chris Huxham (2000) ได้ท าการวิเคราะห์ว่าความสามารถของการจัดการ

ปกครองแบบร่วมมือกันจะได้รับผลกระทบมาจากสองมิติด้วยกัน ประกอบด้วยความซับซ้อนและ

ความแตกต่างของโครงสร้างในการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

 มิติความซับซ้อนของโครงสร้าง ความร่วมมือเป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปว่าประกอบด้วยสมาชิก

ขององค์การที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสมาชิกขององค์การอื่น เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน แต่

นั่นคือแนวทางการเผชิญระหว่างค่านิยมของแต่ละฝ่าย จึงท าให้ระบบของการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกันต้องมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนในการร้อยรัด เพื่อให้ความเคารพต่อสมาชิกจากองค์การต่าง- 

ๆ ซึ่งเป็นนัยส าคัญของกลไกการจัดการปกครองในทางการปฏิบัติ โดยความซับซ้อนของโครงสร้างนั้น

จะมีประเด็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน ความแตกต่างของสมาชิก โครงสร้างการ

จัดการปกครอง ความเป็นพหุนิยม ความไม่ชัดเจนของอ านาจหน้าที่ และพลวัตเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

เช่น การเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างหลักประกันว่าการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกันจะสามารถด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ความซับซ้อนของโครงสร้างจ าเป็นต้องมีสิ่งที่รองรับที่ 

ประกอบไปด้วย การก าหนดวาระความร่วมมือและความรับผิดชอบของแต่ละภาคส่วน ซึ่งเป็นสิ่ง
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ส าคัญที่สุดที่จะต้องเริ่มก าหนดเป้าหมายที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการบรรลุร่วมกัน อีกทั้งยังต้องมี

การก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบในรูปของการจัดองค์การรูปแบบใหม่  

 ต่อมามิติความแตกต่างหลากหลายของสมาชิก หลักการการสร้างความมือระหว่างกันให้มี

ความเข้มแข็งจะกล่าวถึงความหลากหลายของสมาชิก ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนการจัดการ

ปกครองแบบร่วมมือกันให้ประสบความส าเร็จ การรวมตัวกันของสมาชิกที่หลากหลายจึงต้องพิจารณา

เรื่องทรัพยากร จุดมุ่งหมาย ภาษา วัฒนธรรม และอ านาจ กล่าวได้ว่าการแบ่งปันทรัพยากรจาก

องค์การที่มีความสามารถสูง ที่มุ่งต่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกันจะสามารถเป็นตัวกระตุ้นของ

ความส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่จ าเป็นต้องมีวิธีการสื่อสารระหว่างกัน ความเข้าใจและให้ความเคารพ

วัฒนธรรมองค์การต่อกัน รวมทั้งท าให้การใช้อ านาจภายใต้ความร่วมมือมีความสมดุลมากที่สุด เพื่อ

แสวงหาการยอมรับจากทุกฝ่าย ส าหรับนัยในทางการปฏิบัติจากความแตกต่างหลากหลายนั้นจะต้อง

มีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันและสร้างความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ซึ่งจะสามารถเป็นรอยต่อให้ทุกฝ่าย

สามารถท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ผ่านข้อผูกมัดที่เกิดมาจากความเชื่อมั่นศรัทธาที่มีระหว่างกัน 

ความเชื่อมั่นจึงเปรียบเสมือนหัวใจหลักของการท างานเชิงเครือข่ายในกระบวนการความร่วมมือ

ระหว่างกัน 

Rosemary O’Leary และ Catherine Gerard (2012, pp. 16–18) ได้สรุปข้อเสนอจาก

ผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive) จ านวน 304 คนในสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการท าให้ความ-

ร่วมมือสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิผล (Makes Collaboration Work) หรือท าให้การจัดการ

ปกครองแบบร่วมมือกันประสบความส าเร็จ โดยข้อเสนอจากประเด็นดังกล่าว (เรียงล าดับจากปัจจัยที่

ส าคัญที่สุด) ประกอบด้วย คนและความสัมพันธ์ระหว่างกัน ความจ าเป็นในการบรรลุผลลัพธ์ 

ความรู้สึกเร่งด่วน ค าสั่งจากเบื้องบน และการสนับสนุนจากองค์การ ดังตารางกล่องข้อความหน้า

ถัดไป 

ปัจจัยที่หนึ่ง คนและความสัมพันธ์ระหว่างกัน เริ่มจากการมีผู้น าที่สามารถแสดงออกถึงภาวะ

ผู้น าในการก ากับดูแลความร่วมมือ ผู้น าอาจจะมาจากผู้น าระดับสูงที่ให้การสนับสนุนหรือมีการ

มอบหมายให้ผู้น าคนใหม่หลังจากผ่านกระบวนการความร่วมมือแล้ว ซึ่งผู้น าเหล่านี้ต้องมีวิสัยทัศน์ใน

ความคิดใหม่ ๆ และมีความมุ่งมั่นในการน าพาความร่วมมือให้ประสบความส าเร็จได้  อีกทั้งการเป็น

หุ้นส่วนระหว่างกันของปัจเจกในความร่วมมือจะต้องมีการก ากับดูแลและตอบสนองประเด็นส าคัญ
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ของภาคส่วนที่เข้าร่วม ด้วยการน าเสนอและสนับสนุน

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันซึ่งเป็น

พลังเชิงบวกที่ได้จากความร่วมมือ ทัศนคติของผู้เข้าร่วม

จะต้องมีลักษณะที่ เปิดกว้าง มีความซื่ อสัตย์ เห็นแก่

ส่วนรวม มีความเชื่อมั่นต่อผลประโยชน์ร่วมกันที่จะได้รับ

และมีความปรารถนาที่น าไปสู่การท างานที่ดีร่วมกัน รวม

ไปถึงความส าเร็จในอดีต ประสบการณ์เชิงบวก ความ

เชื่อมั่น และความสัมพันธ์ในอดีตของผู้เข้าร่วมที่สนับสนุน

ให้เกิดความร่วมมือกัน อีกทั้งยังมีประเด็นในเรื่องความ

ปรารถนาส่วนบุคคลที่ต้องการเรียนรู้จากผู้อื่นและ

พยายามกระตุ้นให้เครือข่ายขยายตัวไปสู่ความร่วมมือที่

สมบูรณ์ 

ปัจจัยที่สอง ความจ าเป็นในการบรรลุผลลัพธ์ 

ประกอบด้วย ทรัพยากรที่หายากและการพัฒนาแนว

ทางการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการในประเด็นที่มีความ

ซับซ้อนซึ่งจะเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดความร่วมมือกัน โดยความ

ร่วมมือจะเป็นโอกาสส าหรับผู้น าภาครัฐให้ไปสู่การเข้าถึง

ทรัพยากร การนิยามปัญหาที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถ

ช่วยกันผลักดันการแก้ไขปัญหาผ่านการประสานงาน

ร่วมกัน หากพิจารณาจากธรรมชาติของปัญหาสาธารณะที่ต้องเผชิญ ซึ่งมีทั้งความซับซ้อนและความ

ไม่แน่นอน ที่จ าเป็นต้องก้าวข้ามองค์การและความเป็นภาคส่วน ด้วยการมุ่งหน้าไปสู่กรอบแนวคิด

แบบร่วมมือกัน ในขณะเดียวกันภาคีหุ้นส่วนที่เข้าร่วมมีความต้องการในการบรรลุผลลัพธ์ ซึ่ง

ความสามารถที่เกิดจากแนวทางการปฏิบัติแบบร่วมมือกันจะเป็นแรงกระตุ้นได้อีกทางหน่ึง 

ปัจจัยที่สาม ความรู้สึกเร่งด่วนจะเกิดขึ้นจากวิกฤติในปัจจุบันหรือภัยคุกคามจากภายนอกจะ

เป็นตัวบังคับให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน รวมทั้งแรงจูงใจที่ท าให้ต้องแสวงหาความร่วมมือ ซึ่ง

อาจจะมาจากความกดดันส่วนบุคคล เช่น แรงกดดันที่เกิดจากเวลาในการท างานให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

ปัจจัยที่ท าใหค้วามร่วมมือมีประสิทธิผล 
(เรียงล าดับตามความส าคัญ) 

คนและความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

- ภาวะผู้น า 

- การสนับสนุน 

- ประสบการณ์เชิงบวกในอดีต
ระหว่างหุ้นส่วน 

- ความต้องการส่วนบุคคล 
ความจ าเป็นในการบรรลุผลลัพธ์ 

- ทรัพยากรที่หายาก 

- ความท้าทายที่เกิดจากการก้าว
ข้ามภาคส่วน 

ความรู้สึกเร่งด่วน 

- ภาวะวิกฤติ 

- ภัยคุกคาม 

- แรงกดดัน 
ค าสั่งจากเบื้องบน 

- ผู้บังคับบัญชาภายในองค์การ 

- ฝ่ายนิติบัญญัติ 

- ฝ่ายบริหาร 
การสนับสนุนจากองค์การ 

- โครงสร้างการบริหาร 

- สิ่งจูงใจและวัฒนธรรม 
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หรือมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก เป็นต้น นอกจากนี้หากเคยใช้แนวทางอื่นในการแก้ไข

ปัญหาแล้วไม่ประสบความส าเร็จก็จะยิ่งมีแรงจูงใจไปสู่ความพยายามในการร่วมมือกันมากขึ้นอีกด้วย 

ปัจจัยที่สี่ ค าสั่งจากเบื้องบน อันหมายถึง กฎหมายหรือนโยบายที่มาจากฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่าย

บริหารที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน หรืออาจจะเป็นค าสั่งที่มาจากความคาดหวังให้

เกิดขึ้น เช่น วัฒนธรรมองค์การที่เป็นค่านิยมหลักของหน่วยงานและค่านิยมส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งสิ่ง

เหล่านี้จะสามารถเป็นแรงจูงใจที่กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือที่ไม่ใช่แค่เหตุผลจ าเป็นเท่านั้น และปัจจัย

สุดท้ายการสนับสนุนจากองค์การ หมายถึง โครงสร้างและการสนับสนุนจากองค์การ ผู้น าของ

หน่วยงานมีนัยส าคัญในการกระตุ้นความร่วมมือแต่บางครั้งอาจจะไม่เป็นการเพียงพอ  โครงสร้างการ

บริหารของหน่วยงานสามารถเป็นตัวกระตุ้นความร่วมมือได้ หากมีการออกแบบองค์การ ให้การ

สนับสนุนการจัดการปกครองและเอื้ออ านวยให้เกิดการกระจายงานไปสู่การผลักดันผ่านความร่วมมือ 

แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นของการบริหารที่สนับสนุนให้เกิดความสะดวกในการท างานร่วมกัน รวมทั้ง

การที่หน่วยงานมีกระบวนการท างานที่จ าเป็นในการผลักดันผ่านกรอบความร่วมมือ นอกจากนี้

แรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมยังเป็นส่วนส าคัญต่อตัวแสดงในการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันอีก

ด้วย 

 

2.4 การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในบริบทของประเทศไทย  
 การจัดการปกครองหรือการบริหารราชการแผ่นดินของไทยถือเป็นสถาบันหนึ่งที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิรูปตั้งแต่สมัยราชการที่ 5 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง พ.ศ. 2475 และการปรับปรุงแก้ไขการบริหารภาครัฐครั้งใหญ่ล่าสุดในปี พ.ศ. 2545 ถึงแม้

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละครั้งจะยังไม่ได้น าไปสู่การจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เมื่อ

เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสังคมตะวันตก ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้โดยทั่วไป

เนื่องจากสังคมไทยยังมีระดับการพัฒนาทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่ต่ ากว่า จึงท าให้การสร้าง

วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะพลเมืองตื่นตัว (active citizen) อาจจะยังไม่มีความ

เข้มแข็งเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจะท าให้เกิดแนวทางการจัดการปกครองหรือการบริหาร

ราชการแผ่นดิน ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกมิติของกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ แต่อย่างไรก็ดีในรอบหลายปีที่ผ่านมาหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบราชการได้
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เริ่มให้ความส าคัญกับการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วมมากขึ้น อีกทั้งก าลังส่งเสริมและพัฒนาไปสู่

รูปแบบการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในอนาคต เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่มี

ความยุ่งยากซับซ้อนในปัจจุบัน โดยในหัวข้อนี้จะมีการอธิบายการเปลี่ยนแปลงในรอบสองทศวรรษ

ล่าสุดที่เกิดขึ้นพอสังเขป 

พัฒนาการไปสู่การจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

 พัชรี สิโรรส และพรทิพย์ แก้วค ามูล (2560) ได้อธิบายถึงความพยายามของรัฐบาลไทยใน

การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการปกครองหรือการบริหารราชการแผ่นดินจากที่เคยยึดรัฐเป็น

ศูนย์กลางโดยมีโครงสร้างอ านาจในลักษณะจากบนลงล่าง ไปสู่การจัดการปกครอง (ในบทความใช้ค า

ว่า “การบริหารกิจการบ้านเมือง”) หรือการบริหารราชการแผ่นดินที่ให้ความส าคัญกับภาคประชาชน

ในการเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบที่เรียกว่า “การจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วม” (Participatory 

Governance) แต่เนื่องจากปัญหาทางนโยบายสาธารณะมีความยุ่งยากซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีความ

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลายภาคส่วนของสังคม จึงท าให้ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็น “การจัดการ

ปกครองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) เพื่อให้เป็นเครื่องมือทางการปกครองที่

รองรับต่อความท้าทายที่เกิดขึ้น 

 การจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) เป็นพัฒนาการของการ

บริหารราชการแผ่นดินที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545-2554 ซึ่งเริ่มเมื่อสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชิน-

วัตร ที่มีนโยบายในการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

กระบวนการบริหารภาครัฐและมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานราชการทุกกระทรวง ทบวง และ

กรม โดยผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 

ในมาตรา 3/1 ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) เพื่อให้เป็นกลไกในการ

ปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติฯ การปฏิรูประบบ

ราชการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐและประโยชน์สุขของ

ประชาชน ด้วยวิธีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดย

เชื่อว่าหากเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่ตนประสบในพื้นที่นั้น ๆ น่าจะ

เป็นแนวทางที่ถูกและเหมาะสม ต่อการตอบสนองตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ประชาชน และยังเป็นไปตามทิศทางของกระแสประชาธิปไตยในยุคนั้นที่ได้มีการเรียกร้องให้การ
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บริหารประเทศต้องมีหลักธรรมาภิบาลหรือการจัดการปกครองที่ดี (Good Governance) (พัชรี สิโร

รส และพรทิพย์ แก้วค ามูล, 2560, น. 143)  

การมีส่วนร่วมของประชาชนได้มีการก าหนดอย่างเป็นรูปธรรมในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบราชการของคณะกรรมการ ก.พ.ร. ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546-2550) เพื่อให้เป็นแนวทางในการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ โดยได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการน าแนวคิด “การจัดการปกครองแบบส่วนร่วม” มาใช้

ในการบริหารราชการภาครัฐ ด้วยการเปิดโอกาสให้ประชาชนการเข้ามีส่วนร่วมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

การด าเนินงานเริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วม 

มีการสร้างหลักสูตรการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่ออบรมให้ข้าราชการทั้งส่วนราชการระดับ

กรม/เทียบเท่าและข้าราชการในจังหวัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้น าแนวคิดการจัดการปกครอง

แบบมีส่วนร่วมมาปรับใช้กับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์ และกรมประชาสัมพันธ์ ด้วยเหตุที่ว่าหน่วยงานทั้งสามลักษณะการให้บริการที่ต้องปฏิสัมพันธ์

กับประชาชนโดยตรง รายละเอียดของการน าแนวคิดการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วมที่ไป

ประยุกต์ใช้ประกอบด้วย การสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมซึ่งสามารถเป็นกลไกที่ท าให้ภาค

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดตัวชี้วัดการมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลการบริหารราชการ และจัดประกวดการมอบรางวัลด้านการบริหารราชการแบบ

มีส่วนร่วม (พัชรี สิโรรส และพรทิพย์ แก้วค ามูล, 2560, นน. 144–145) 

 ต่อมาก็น าไปสู่แนวคิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) 

มาใช้ ถึงแม้ว่าการบริหารภาครัฐจะมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

ด้วยแนวทางการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วมในการให้ประชาชนเข้าร่วมสนับสนุนการบริหาร

ราชการระดับจังหวัดในแต่ละพื้นที่ แต่ทว่าการบริหารภาครัฐในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเป็น

ผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่ได้มีอิทธิพลต่อบทบาทและอ านาจของรัฐ โดยมีสาเหตุมาจากแนวโน้ม

ของการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจจากรัฐบาลส่วนกลางไปสู่รัฐบาลท้องถิ่น (พัชรี สิโรรส 

และพรทิพย์ แก้วค ามูล, 2560, น. 147) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการบริหารงานภาครัฐจะต้องมีการ

เชื่อมโยงสัมพันธ์กับกลุ่มคนและองค์กรที่หลากหลายจากทิศทางของการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกัน
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การเพิ่มขึ้นของปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นจ านวนมากมีความจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือ

จากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อระดมความสามารถในการรับมือ  

ส าหรับประเทศไทยแนวโน้มของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน เริ่มมีความชัดเจนขึ้น

จากการที่  ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้กล่าวในงานสัมมนาผู้น าการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยเขากล่าวว่า  

“บริบทโลกาภิวัตนท์ี่ส่งผลต่อบทบาทและอ านาจของรัฐอย่างเลี่ยงไม่ได้ เราจะพบว่า

ปัญหาในการบริหารบ้านเมืองอยู่ในสภาวะการณ์ที่ซับซ้อนและล าบากขึ้น ภาครัฐไม่สามารถ

แก้ปัญหาบ้านเมืองได้เพียงฝ่ายเดียวเหมือนก่อนหน้านี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคท้องถิ่น  เพื่อ

ร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้น การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (หรือการ

จัดการปกครองที่ดี) จึงจ าเป็นต้องขับเคลื่อนให้มีการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

(collaborative governance) ในรูปแบบเครือข่ายทั้งในแนวตั้ง (vertical) (การบูรณาการ

ของหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) และในแนวนอน 

(horizontal) (การสร้างความร่วมมือในการท างานกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม) 

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ฉะนั้น หลังจากนี้ส านักงาน 

ก.พ.ร. จะบริหารแบบใช้ KPI อย่างเดียวไม่ได้แล้ว แต่ต้องช่วยกันคิดว่าจะท าอย่างไร เราจึง

จะสามารถเป็นสะพานเชื่อมใจ ดึงให้ทุกภาคส่วนมาเป็นหุ้นส่วน (partner) ที่ดี และให้ความ

ร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาของชาติร่วมกัน” 

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ทศพร ศิริสัมพันธ์ ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ ก.พ.ร. ซึ่งมี

หน้าที่ในการพัฒนาระบบราชการได้แสดงความตระหนักถึงและให้ความส าคัญต่อการปรับตัวของ

ภาครัฐ ที่ก าลังเผชิญกับสภาพปัญหาที่มีความซับซ้อน โดยมีหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่

หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้อง จนในบางครั้งได้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและความชะงักงันในการบริหาร

ภาครัฐ ดังนั้นจึงได้มีการเสนอรูปแบบการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน ซึ่งถูกน าไปพูดคุยเพื่อ

ปรับปรุงแผนการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้

ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการปกครองแบบร่วมมื อกันใน

ลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนของการพัฒนา กลยุทธ์ของแผนนี้ ประกอบด้วย 1) การยกระดับและพฒันาองค์
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ความรู้ของการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วม 2) การศึกษาและพัฒนารูปแบบของการจัดการ

ปกครองแบบมีส่วนร่วม 3) การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วม 

และ 4) การเสริมสร้างการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน (พัชรี สิโรรส และพร

ทิพย์ แก้วค ามูล, 2560, นน. 147–148) 

 จากที่ได้มีการน าแนวคิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันมาได้มีการส่งเสริมและผลักดันให้

ส่วนราชการทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แสดงถึงความส าคัญของการสร้างความร่วมมือใน

การท างานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับภาคประชาชน 

ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน เพื่อให้เข้าไปมีบทบาทในการร่วมกันด าเนินภารกิจของหน่วยงาน

ภาครัฐ ซึ่งได้มีการก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2561 

ด้วยการระบุในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ให้มีการส่งเสริมระบบการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วมกัน

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งส่งเสริมให้มีการบริหารราชการเป็นระบบเปิดและ

สร้างเครือข่ายพันธมิตรในลักษณะของพันธมิตรในการพึ่งพาระหว่างกัน ปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐให้

เป็นผู้สร้างสถาบันความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ขณะเดียวกันก็ให้มีโครงสร้างการท างานแบบการ

จัดการปกครองแบบร่วมมือกันในแบบการประสานทั้งแนวตั้ง (vertical) ที่มีการเชื่อมโยงหรือบูรณา-

การท างานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ และทั้งแนวนอน (horizontal) ด้วยการน าภาค

ส่วนที่มิใช่รัฐเข้าไปมีส่วนร่วม เพื่อน าไปสู่การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในทุกภาคส่วน อีกทั้งการ

ออกแบบการท างานในลักษณะเครือข่ายและหุ้นส่วนความร่วมมือ ด้วยการสร้างปัจจัยเชิงสถาบันและ

ส่งเสริมศักยภาพของประชาชน/ชุมชน รวมทั้งจัดการบริหารเครือข่ายโดยให้มีการแบ่งบทบาทความ-

รับผิดชอบของสมาชิกภายในเครือข่ายอย่างชัดเจนโดยมีการประสานงานเชื่อมโยงกับภาคอื่น ๆ ใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐมีแรงจูงใจในการสร้างระบบและปัจจัย

แวดล้อมในการท างานแบบร่วมมือกันยังได้มีการให้รางวัลความเป็นเลิศในการจัดการปกครองแบบมี

ส่วนร่วมอีกด้วย (พัชรี สิโรรส และพรทิพย์ แก้วค ามูล, 2560, นน. 149–150) การเปลี่ยนแปลงในการ

จัดการปกครองข้างต้นที่อธิบายไปนั้นสามารถสรุปได้ดังตาราง 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการจัดการปกครองแบบมีส่วนร่วมยุคแรกกับยุคปัจจุบัน 
 การจัดการปกครองแบบมีส่วน

ร่วมยุคแรก (พ.ศ. 2546-2554) 

การจัดการปกครองแบบมีส่วน

ร่วมยุคปัจจุบัน  (พ.ศ. 2555-

ปัจจุบัน) 

ฐานคติของแนวคิด การจัดการปกครองแบบมีส่วน

ร่วม 

การจัดการปกครองแบบร่วมมือ

กัน 

ห น่ ว ย ง า น เ จ้ า ข อ ง

โครงการ 

จังหวัด ส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า

และจังหวัด 

ผู้เข้ามามีส่วนร่วม ภาครัฐระดับจังหวัดและภาค

ประชาชน 

หน่วยงานรัฐจากส่วนกลาง ส่วน

ภู มิ ภ าค  ภาคธุ รกิ จและภาค

ประชาชน 

ลักษณะการเข้าร่วม ประชาชนเข้าร่วมภายใต้การดูแล

และการก าหนดทิ ศทาง โดย

ภาครัฐระดับจังหวัด 

การท างานแบบเป็นหุ้นส่วนโดยมี

พันธมิตรหลายฝ่าย ท างานใน

ลักษณะเครือข่าย มีการก าหนด

บทบาทแต่ละภาคส่ วนอย่ าง

ชัดเจนและร่วมกันรับผิดชอบ 

ระดับการเข้ามาร่วม สู งกว่ าระดับการรับฟั งความ

คิดเห็น (consult) แต่ยังไม่พัฒนา

ไปถึงระดับร่วมคิดร่วมท า 

ระดับร่วมคิดร่วมท า 

(collaboration) 

บทบาทของหน่วยงาน

ภาครัฐ 

เ ป็ น ผู้ ก า ห น ด ทิ ศ ท า ง แ ล ะ

ยุทธศาสตร์จังหวัด ส่งเสริมให้

ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 

ท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยความ

สะดวก (Facilitator) ท างานกับ

ภาคส่วนต่าง ๆ ในแบบหุ้นสว่น

ความร่วมมือและเน้นหนักในการ

พัฒนาศักยภาพของชุมชน สร้าง

องค์ความรู้/พัฒนานวัตกรรมใหม่

สร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
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 การจัดการปกครองแบบมีส่วน

ร่วมยุคแรก (พ.ศ. 2546-2554) 

การจัดการปกครองแบบมีส่วน

ร่วมยุคปัจจุบัน  (พ.ศ. 2555-

ปัจจุบัน) 

ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วม มีการเรียนรู้ ถอดบทเรียนของ

ภาครัฐ ให้การยอมรับและปรับ

แผนตามความต้ อ งการและ

ข้อเสนอแนะของชุมชน 

- เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ชาวบ้าน

มีรายได้สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

- ชุมชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ

โครงการ 

ที่มา: พัชรี สิโรรส และพรทิพย์ แก้วค ามูล, 2560 

อย่างไรก็ตามโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้และโครงการอื่น ๆ ได้มีการด าเนินการด้วยแนวคิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกันผลักดันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

ในพื้นที่ เพื่อระดมความสามารถแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากในพื้นที่ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่ความ

ขัดแย้ง หรือปัญหาการจัดการน้ าในชุมชน เป็นต้น (โดยจะมีการอธิบายอย่างละเอียดในหัวข้อถัดไป) 

รูปแบบการจัดการปกครองแบบร่วมกันในประเทศไทย 

 กระบวนการจัดการปกครองของไทยได้มีการประสานการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐทั้งภายในหรือภายนอกกระทรวง รวมถึงมีการประสานงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับ

ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ซึ่งถือเป็นรูปแบบการบริหารงานภาครัฐที่ปรากฏอย่างเป็นปกติ แต่

อย่างไรก็ตามสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างการบริหารงานของภาครัฐในปัจจุบันได้

ท าให้ภาครัฐต้องมีการปรับตัว ด้วยการเข้าไปสร้างกลไกการประสานความร่วมมือในหลากหลาย

รูปแบบมากขึ้น เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในการบรรลุผลเป้าหมายและอ านวย

ประโยชน์ให้แก่ประชาชน วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ (2557) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยส ารวจการ

บริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันของไทย โดยได้จ าแนกความร่วมมือออกเป็น 3 รูปแบบ 

ประกอบด้วย 

 หนึ่ง การประสานงานระหว่างหน่วยงาน (co-ordination) เป็นรูปแบบการจัดการปกครอง

แบบร่วมมือกันในระดับที่ต่ าที่สุด ซึ่งเป็นเพียงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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โดยมีเป้าหมายในการประสานขอความร่วมมือให้มีการด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเพื่อให้ภาคี

ทุกฝ่ายมีการด าเนินงานบางอย่างร่วมกันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะมีการ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคีในการเข้ามาด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน เช่น มีการร่วม

ประชุมหารือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น แต่ในทาง

ปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ยังคงให้แต่ละหน่วยงานด าเนินไปตามกลไกและกระบวนการบริหารงานของ

หน่วยงานนั้น ๆ อย่างเป็นอิสระ การประสานความร่วมมือดังกล่าวจึงไม่ได้มีการก าหนดเป้าหมาย

ร่วมกัน ไม่มีการแบ่งปันทรัพยากรในการด าเนินภารกิจร่วมกัน และไม่มีการปฏิบัติร่วมกันระหว่าง

บุคลากรของหน่วยงานภาคี ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร

ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่ารูปแบบนี้เป็นเพียงแค่การประสานงานตาม

บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เช่น ระหว่างหน่วยงานราชการกับหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นกลุ่ม

ผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการด าเนินภารกิจของหน่วยงาน

ภาครัฐ เป็นต้น โดยใช้วิธีการประสานงานอย่างเป็นทางการที่มีอยู่แล้ว อีกทั้งมักจะเป็นความร่วมมือที่

เอื้อประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหลัก หรืออาจจะได้รับ

ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างภาคีจะแสดงออกในลักษณะที่หน่วยงานฝ่ายหนึ่งเป็นผู้

ขอความร่วมมือ และให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานเป็นผู้ให้การสนับสนุนความร่วมมือในการด าเนิน

ภารกิจบางอย่างร่วมกัน (วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, 2557, นน. 276–277) ดังรูปภาพ 

 

 

 

  

 

 

 

ที่มา: วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, 2557, น. 276 

รูปภาพที่ 3 การประสานงานระหว่างหน่วยงาน (co-ordination) 
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ตัวอย่างการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เช่น การด าเนินงานในการอนุมัติอนุญาตการท า

เหมืองแร่และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเหมืองแร่ของกรมอุตสาหกรรมพื้นที่และการเหมืองแร่ ที่ต้องมี

การประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการอนุมัติอนุญาต (วสันต์ เหลืองประภัสร์ 

และคณะ, 2557, น. 278) 

สอง การร่วมมือในการปฏิบัติงาน (co-operation) เป็นรูปแบบการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกันในระดับที่สูงกว่าการประสานงานระหว่างหน่วยงาน (co-ordination) เนื่องจากหน่วยงาน

ภาคีความร่วมมือได้เข้ามาแสดงบทบาทในการด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน หรือมีการปฏิบัติงาน

ในขั้นบางอย่างในกระบวนการเดียวกัน ซึ่งการปฏิบัติงานร่วมกันนั้นหน่วยงานภาคีจะมีการแสดง

บทบาทหน้าที่ของตนไปพร้อมกัน โดยมีการตกลงเกี่ยวกับขอบเขตความรับผิดชอบและการแบ่งงาน

ระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการบูรณาการกลไกการท างานร่วมกันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนภารกิจ

ของหน่วยงานร่วมกัน เช่น มีการแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานภาคีความร่วมมือ เพื่อร่วมกัน

ขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาคีหรือการตั้งคณะท างานระหว่าง

หน่วยงาน เป็นต้น การประสานการปฏิบัติงานเป็นความร่วมมือที่หน่วยงาน/องค์กรภาคีทุกฝ่ายจะ

ได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการสร้างกลไกความร่วมมือในลักษณะเป็นข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน

หรือองค์กร เช่น บันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นต้น หรือในบางกรณีจะมีกลไกทางกฎหมายที่ก าหนดให้

หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติงานร่วมกัน เช่น คณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวแทน

หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนภารกิจบางอย่างร่วมกัน เป็นต้น ถึงแม้จะมีการปฏิบัติ

ภารกิจร่วมกันและมีการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารร่วมกัน แต่การด าเนินกิจกรรมร่วมกันที่

เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงการปฏิบัติตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายตามปกติ โดยไม่ใช่ภารกิจที่เกิดจาก

การริเริ่มจากภาคีความร่วมมือกัน อีกทั้งการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานภาคียังคงเป็นการภายใต้

กลไกและกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงานมากกว่าที่จะสร้างกลไกการบริหารเชิงเครือข่าย

ระหว่างกันขึ้นมาใหม่ (วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, 2557, นน. 288–289) ดังรูปภาพ 
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 ที่มา: วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, 2557, น. 288 

ตัวอย่างการร่วมมือในการปฏิบัติงาน เช่น ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องค์การมหาชน) ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับจังหวัดใหญ่ ๆ เช่น กรุงเทพ พัทยา เป็นต้น เพื่อ

ด าเนินการจัดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การ

ประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการในแต่ละพื้นที่ (วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, 2557, น. 

289) 

สาม การร่วมกันด าเนินภารกิจ (collaboration) เป็นรูปแบบการจัดการปกครองแบบร่วมมือ

กันในระดับสูงสุด เพราะภาคีแต่ละฝ่ายเข้าร่วมกันริเริ่มภารกิจหรือกิจกรรมการท างานรูปแบบใหม่ 

ด้วยเป้าหมายที่ภาคีความร่วมมือก าหนดขึ้น ซึ่งถือเป็นการประสานความร่วมมือที่ขยายขอบเขต

มากกว่าแค่การบูรณาการเป้าหมายเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน/องค์กร โดยมีลักษณะส าคัญในการเข้า

ร่วมด าเนินภารกิจร่วมกัน นั่นคือหน่วยงานภาคีทุกฝ่ายได้มีการแบ่งปันทรัพยากรทางการบริหาร เช่น 

งบประมาณ บุคลากร เป็นต้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนภารกิจ/เป้าหมายดังกล่าว โดยมีการจัดโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างเป็นทางการ ซึ่งมาจากการพัฒนากลไกการท างานร่วมกันใหม่ โดยมิใช่

มาจากรูปแบบการท างานปกติที่แต่ละฝ่ายมีอยู่แล้วภายในหน่วย/องค์กร เพื่อให้มีการก าหนดระบบ

และกระบวนการท างานใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น การร่วมด าเนินภารกิจระหว่างหน่วยงาน/องค์กร

เป็นเป้าหมายที่ทุกฝ่ายเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับร่วมกัน ความร่วมมือที่เกิดขึ้นอาจจะ

มาจากการคิดริเริ่มนโยบายของผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร นอกจากนี้การเข้าร่วมของภาคีต่าง ๆ เป็น

ผลมาจากความสมัครใจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างกลไกการบูรณาการความร่วมมือให้มีขีด

รูปภาพที่ 4 การร่วมมือในการปฏิบัติงาน (co-operation) 
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ความสามารถระหว่างหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคในการบริหารภารกิจของ

ภาครัฐแบบเดิมและเพื่อด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลโยชน์สาธารณะ แต่ในบางกรณีรูปแบบความ

ร่วมมือดังกล่าวถูกออกแบบให้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยุงยากซับซ้อนที่ไม่สามารถบรรลุได้ด้วย

หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จึงเป็นผลให้ต้องมีการรวมกลุ่มก าหนดวิธีการท างานร่วมกันในทาง

กระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งจะไม่ใช่แค่ร่วมมือกันเพียงบางขั้นตอนของกระบวนการเท่านั้น แต่

เป็นการด าเนินงานที่ก าหนดความรับผิดชอบและจัดระบบการท างานขององค์การความร่วมมือขึ้นมา

ใหม่ (วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, 2557, นน. 304–305) ดังรูปภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, 2557, น. 304  

ตัวอย่างการร่วมกันด าเนินภารกิจ เช่น โครงการอาสาวารีของกรมเจ้าท่า ที่มีการด าเนิน

กิจกรรมในพื้นที่ที่ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยา เช่น การเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยยามฉุกเฉิน 

ผ่านเครือข่ายความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในบริเวณดังกล่าว  (วสันต์ 

เหลืองประภัสร์ และคณะ, 2557, น. 305) 

 

รูปภาพที่ 5 การร่วมกันด าเนินภารกิจ (collaboration) 
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2.6 กรณีศึกษาโครงการ Mindanao Youth for Development (MYDev) ในประเทศ
ฟิลิปปินส ์
 Mindanao เป็นเกาะขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของฟิลิปปินส์ที่มีความขัดแย้งด้วยการใช้อาวุธ

และความรุนแรงเป็นระยะเวลา 50 กว่าปี โดยเริ่มเกิดขึ้นในปี ค.ศ.1960 ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการล่า

อาณานิคมของยุโรป ประกอบกับความไม่เป็นธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติต่อคนพื้นเมือง จนน าไปสู่

ความพยายามในการแบ่งแยกดินแดน ต่อมารัฐบาลฟิลิปปินส์ได้ใช้นโยบายเข้าปราบปรามกลุ่มที่

ต้องการแบ่งแยกดินแดน จึงท าให้เกิดขบวนการต่อต้านรัฐบาลขึ้นในปี ค.ศ.1976 ภายใต้แนวร่วม

ปลดปล่อยแห่งชาติโมโร (Moro National Liberation Front - MNLF) ซึ่งได้ท าให้พื้นที่ Mindanao 

เปรียบเสมือนสนามของสงครามกลางเมือง ที่ส่งผลให้มีความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจ านวน

มาก การต่อสู้กันไปมาระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่มแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติโมโร ได้ท าให้พื้นที่

ขาดเสถียรภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ

ประชาชนย่ าแย่กว่าเดิม โดยเฉพาะเยาวชนที่จะกลายเป็นก าลังส าคัญในอนาคตกลับต้องเผชิญกับวัง-

วนของความรุนแรงที่ไม่จบสิ้น ดังนั้นรัฐบาลกลางและองค์กรระหว่างประเทศจึงต้องได้เข้าไป

ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้น  

ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ MYDev 

 ตามรายงาน Private Sector Partnership and Out-of-School Youth Development 

ขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) (United States Agency for 

International Development, 2017, pp. 1–3) ได้อธิบายว่า สถานการณ์ความขัดแย้งของพื้นที่ 

Mindanao ได้ท าให้เยาวชนมีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญกับความท้าทายในการด ารงชีวิตไม่ว่าจะเป็น

การไม่ได้รับการศึกษา การขาดความรู้ ความสามารถ ทักษะและจริยธรรมที่จ าเป็นในการท างาน 

ส านักงานสถิติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ประมาณการว่าร้อยละ 20 ของเยาวชนอายุ 15-24 ปี ใน 

Mindanao เป็นเยาวชนที่ออกจากโรงเรียน กระนั้นก็ตามได้มีการจัดสรรงบประมาณหนึ่งล้าน

ดอลลาร์สหรัฐจากองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือ ส าหรับการพัฒนาทักษะและจัด

หลักสูตรการเรียนรู้สู่พื้นที่ แต่จากการประเมินผลลัพธ์จากสภาพชีวิตของเยาวชนที่ได้รับประโยชน์ยัง

ไม่ปรากฏเป็นที่ชัดเจนมากนัก เพราะอัตราการว่างงานแท้จริงและการว่างงานโดยแอบแฝงของ

เยาวชนยังอยู่ในระดับที่สูง โดยเยาวชนอายุต้ังแต่ 15-24 ปีมกีารว่างงานโดยรวมมากกว่าร้อยละ 50  
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ในปี 2013 องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) ได้เข้าร่วมเป็น

หุ้นส่วนกับรัฐบาลฟิลิปปินส์ในการบรรลุโครงการ Mindanao Youth for Development Program 

(MYDev) เพื่อร่วมกันจัดการกับประเด็นการพัฒนาเยาวชนของพื้นที่ผ่านกรอบแนวคิดใหม่ การริเริ่ม

ของแผนงานมีความมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรที่มิใช่ภาครัฐ และ

ภาคเอกชนในการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของกลุ่มเยาวชนที่มีความเสี่ยง

ดังกล่าว โดยโครงการน้ีครอบคลุมทั้งหมด 8 พื้นที่ ประกอบด้วย เมือง Zamboanga, Lamitan, 

Isabela, Marawi, Cotabato และเขตเทศบาล Jolo และ Insanan ใน Sulu และ Parang ใน 

Maguindanao ซึ่งผู้อ านวยการของ USAID ในฟิลิปปินส์ Susan K. Brems ได้อธิบายกรอบแนวคิด

ของแผนงาน MYDev ว่า “แผนงาน MYDev ของ USAID เป็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาซึ่ง

เป็นข้อจ ากัดส าคัญต่อการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง

อย่าง Mindanao ด้วยการเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิตและพัฒนาความสามารถในการท างานของ

เยาวชนที่มีความเสี่ยง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมได้มีการพัฒนาทักษะ

ประกอบอาชีพและท ากิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยการพัฒนาความสามารถนั้นมีตั้งแต่การให้การศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พัฒนาความสามารถในการใช้ชีวิตและทักษะการเป็นผู้น าส าหรับการเป็นพลเมืองที่มีส่วน

ร่วม”  (United States Agency for International Development, 2016, pp. 3–4) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่การออกแบบ การน าไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลแผนงาน MYDev จะมี

องค์กร USAID ร่วมกับศูนย์การพัฒนาการศึกษา (Education Development Center - EDC) ของ

ฟิลิปปินส์เป็นผู้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการใช้ชีวิตและการท างานแก่

เยาวชน ซึ่งแผนงาน MYDev มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผู้เข้าร่วมให้มีทักษะที่ยืดหยุ่น ยึดผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง และใช้ความต้องการตลาดแรงงานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสูตร นอกจากนี้หลังจากจบ

หลักสูตรแล้วในแผนงาน MYDev ยังสนับสนุนให้บัณฑิตมีโอกาสการท างาน ให้ทุนการศึกษาและ

ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย (United States Agency for International Development, 2016, 

p. 4) 

ความร่วมมือในการด าเนินโครงการ 

 การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนในฐานะหุ้นส่วนในการพัฒนาเยาวชนมีความส าคัญต่อ

ความส าเร็จของแผนงาน MYDev เป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือการสนับสนุนจาก
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แผนงาน MYDev ในการฝึกอบรมได้รับโอกาส ส าหรับการสร้างประสบการณ์ในการท างานและได้รับ

การจ้างงานจากเอกชนที่ เข้าร่วมเหล่านั้น รวมทั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนนอกระบบซึ่งเป็น

กลุ่มเป้าหมายจะเป็นศูนย์กลางของแผนงาน MYDev จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม โดยมุ่งให้ความสนใจในการพัฒนาเยาวชนใน

ฐานะหุ้นส่วนไม่ใช่เฉพาะเป็นผู้ที่รับประโยชน์จากแผนงานเท่านั้น กลไกดังกล่าวนั้นมาจากก าหนด

รายละเอียดของแผนงาน MYDev ที่ระบุว่าจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

สัญญาประชาคมระหว่างเยาวชนกลุ่มเป้าหมายกับชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์การ

พัฒนาการศึกษา (EDC) ท างานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นในการจัดตั้งพันธมิตรระหว่างเครือข่าย เพื่อให้

การพัฒนาเยาวชนที่ออกจากโรงเรียนมีความครอบคลุมทั้งเขตเมืองและเทศบาล อีกทั้งโครงการย่อย

ระดับพื้นที่ในแผนงาน MYDev ยังมีสมาชิกและโครงสร้างของพันธมิตรที่หลากหลายมาจากบริบท

ของท้องถิ่นนั้น ๆ อีกด้วย (United States Agency for International Development, 2017, pp. 

5–6) 

โดยทั่วไปแล้วพันธมิตรภายในเครือข่ายจะประกอบด้วย ฝ่ายบริหารของรัฐบาลท้องถิ่นท า

หน้ าที่ เป็นประธาน เช่น  นายกเทศมนตรีของ เมืองหรือ เทศบาล ร่ วมกับตั วแทนจาก

กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานการศึกษาอาชีวะ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการค้าและ

อุตสาหกรรม รวมทั้งมีตัวแทนจากภาคส่วนของเอกชนซึ่งจะเป็นผู้ให้การฝึกอบรมทักษะและยังมี

ตัวแทนจากเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาร่วมในเครือข่าย กระบวนการด าเนินงานระหว่างกัน 

โดยมีการมอบอ านาจให้ผู้แทนของภาคส่วน/องค์กรต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรได้เข้าไปด าเนินการจัดล าดับ

ความส าคัญของประเด็นปัญหา จัดท าแผน ส ารวจทักษะฝึกอบรมและหลักสูตรที่ให้เป็นทางเลือกใน

การเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ได้รับผลผลิตเป็นเยาวชนมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ในท้องถิ่น และเพื่ออ านวยความสะดวกในการแนะน าและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และ

เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านโครงการภายใต้แผนงาน MYDev ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมหลังการ

ฝึกอบรม เช่น งานนัดพบแรงงาน การฝึกงานในที่ท างาน มีประสบการณ์ท างาน อาจได้รับ

ทุนการศึกษาส าหรับการศึกษาและฝึกอบรมที่ต่อเนื่อง และสุดท้ายไปสู่การจ้างงานของภาคีที่เข้าร่วม 

เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดโครงสร้างองค์กรกลางของสมาชิกพันธมิตรระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่ก าหนด

ขอบเขตความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในการก ากับติดตามเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนา
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เยาวชนที่ออกจากโรงเรียน นอกจากนี้เพื่อให้มั่นใจว่าอ านาจหน้าที่ของสมาชิกพันธมิตรที่เกี่ยวข้องได้

มีการบูราณาการร่วมกันในการมุ่งหมายไปสู่การพัฒนาเยาวชนร่วมกันอย่างแท้จริง จึงได้ก าหนดให้

ภาคเอกชนที่ เข้าไปมีส่วนร่วมในพันธมิตร  โดยจะต้องมีตัวแทนสภาหอการค้าท้องถิ่นนั้น ๆ 

ประกอบด้วย เพราะถือเป็นองค์กรที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีการก าหนดประเด็นปัญหา การจัดล าดับ

ความส าคัญประเด็นปัญหา การออกแบบและการน าไปปฏิบัติในโครงการพัฒนาเยาวชนที่ตรง

เป้าหมายกลุ่มประชากรที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของภาคเอกชนของท้องถิ่นในฐานะผู้จ้างงานมีความ

ต้องการ ซึ่งจะช่วยเป็นช่องทางในการเพิ่มโอกาสของความเป็นไปได้ในการจ้างเยาวชน เมื่อผ่าน

โค ร งก า รภาย ใต้ แผนง าน  MYDev ใ นอนาคต  (United States Agency for International 

Development, 2017, pp. 7–8)  

 ลักษณะส าคัญในกระบวนการความร่วมมือคือต้องมีการวางแผนและการออกแบบแผนงาน

ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ท าให้การเข้ามามีส่วนร่วมของหุ้นส่วนที่มาจากภาคเอกชนทุก

องค์การจ าเป็นต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในทุกช่วงของกระบวนการน าแผนงานไปปฏิบัติ ตั้งแต่การ

ออกแบบ การน าไปปฏิบัติ ไปจนถึงการสนับสนุนหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งถือเป็นปัจจัย

ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จของแผนงาน MYDev ขั้นตอนดังกล่าวจะเริ่มจากการท างานร่วมกันและ

การวิเคราะห์ตลาดแรงงานในพื้นที่ของชุมชน เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าโครงการย่อยของแผนงาน 

MYDev มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับการตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชน สภา -

หอการค้าและสมาชิกภาคเอกชนที่ถูกเชิญให้เข้ามามีส่วนร่วมประชุมวิเคราะห์ตลาดแรงงานในพื้นที่

ชุมชนนั้น ๆ นอกจากนี้ประธานเครือข่ายพันธมิตรในการพัฒนาเยาวชนนอกระบบ ซึ่งมีรัฐบาลท้องถิ่น

เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ โดยท าการเชื่อมประสานให้ความช่วยเหลือสภาหอการค้าในการ

ระดมองค์การภาคเอกชนที่เข้าร่วม เพื่อช่วยกันอภิปรายและวิเคราะห์ตลาดแรงงานอีกด้วย ผลผลิต

จากความร่วมมือกันในการประชุมเชิงปฏิบัติจะมีการจัดล าดับรายการตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเป็น

ข้อเสนอแนะให้กับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดที่มีความส าคัญกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และเพื่อ

น าไปก าหนดขอบเขตแผนงาน MYDev ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้ในระหว่างการ

ประชุมผ่านการอภิปรายแลกเปลี่ยนกันของภาคเอกชนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมในโครงการ

ภายใต้แผนงาน MYDev ลักษณะการมีส่วนร่วมทางตรงที่กล่าวไปนั้น จะส่งผลให้สามารถสร้าง
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ประสบการณ์ในการท างานและการจ้างงานแก่เยาวชนที่เข้าร่วมได้ตรงตามความต้องการของนายจ้าง

ในท้ายที่สุด (United States Agency for International Development, 2017, pp. 8–10) 

 สิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้ภาคส่วนเอกชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนประกอบด้วย หนึ่ง ความต้องการ

แรงงานที่มีฝีมือหลังจากมีแนวโน้มที่ดีขึ้นที่จะส่งผลให้เกิดสันติภาพของพื้นที่ Mindanao จึงได้ท าให้

เกิดผลลัพธ์ที่ส่งผลให้สังคมการเมืองมีเสถียรภาพ เพื่อเป็นโอกาสในการพื้นฟูการพัฒนาเศรษฐกิจให้

เจริญเติบโต สอง กระแสการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคเอกชน โดยนอกเหนือจาก

ผลประโยชน์ทางธุรกิจของตัวเองที่ได้รับแล้ว ภาคเอกชนในฐานะหุ้นส่วนที่อยู่ในแผนงาน MYDev ยัง

สามารถแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น โดยผ่านการเข้าร่วมพัฒนาเยาวชนในชุมชนของ

ตนเอง ขณะเดียวกันสภาหอการค้ายังต้องการที่สนับสนุนให้เยาวชนนอกระบบมีโอกาสได้มีงานท าที่ดี 

เพื่อลดโอกาสและความเสี่ยงซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้สังคมเกิดความไร้ระเบียบขึ้น  และเพื่อหลีกเลี่ยง

พฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ เช่น การมีเยาวชนติดยาเสพติดที่ท าให้เกิดความแปลกแยกจากสังคม และ

การถูกจ้างวานให้ท ากิจกรรมกับกลุ่มที่ผิดกฎหมาย เป็นต้น สาม คุณภาพและความน่าเชื่อถือจาก

แผนงาน MYDev ภาคธุรกิจเอกชนได้ให้ความส าคัญและมีความเต็มใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ

แผนงาน MYDev โดยให้การยอมรับถึงคุณภาพของผลผลิตที่เกิดขึ้นและยังต้องการเข้ามามีส่วนร่วม

ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความสามารถในการจ้างงาน (United States Agency 

for International Development, 2017, pp. 10–12) 

 ตัวแสดงในระดับพื้นที่ยังมีรัฐบาลท้องถิ่นท าหน้าที่ในฐานะผู้ก ากับดูแล และมีหุ้นส่วน

พันธมิตรที่มาจากภาคเอกชนในการรับประกันความส าเร็จของแผนงาน MYDev โดยรัฐบาลท้องถิ่น

จะอ านวยความสะดวกให้ภาคเอกชนในการจัดท าโครงการกับเยาวชนที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ และท า

หน้าที่ก ากับติดตามแผนงาน และเชื่อมโยงเข้าสู่ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐบาลกลาง โดย

ความสามารถของรัฐบาลท้องถิ่นในฐานะประธานเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาเยาวชนที่ออก

จากโรงเรียนถือเป็นหน่วยงานส าคัญในการขับเคลื่อนแผนงาน MYDev โดยตัวแทนรัฐบาลท้องถิ่นท า

หน้าที่เป็นเครื่องมือในการระดมการสนับสนุนจากภาคเอกชน เพื่อด าเนินโครงการกับเยาวชนที่ออก

จากโรงเรียน ซึ่งมีตั้งแต่การชักชวนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานนัดพบแรงงาน การสนับสนุน

สถานที่ฝึกงาน และการสร้างโอกาสในการจ้างงานให้แก่เยาวชนที่ ผ่านโครงการภายใต้แผนงาน 

MYDev อาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลท้องถิ่นอยู่ในฐานะผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระดมความสามารถจาก
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ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (United States Agency 

for International Development, 2017, pp. 12–13) 

 นอกจากนี้ยังมีผู้ประสานงานการพัฒนาเยาวชนในการเป็นตัวช่วยประคับประคองการด าเนิน

แผนงานระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาเยาวชน ซึ่งมีตั้งแต่ระดับทีมเล็ก ๆ ที่คอยทุ่มเทและ

ท างานหนักส าหรับการประสานเพื่อการพัฒนาเยาวชน โดยมีศูนย์การพัฒนาการศึกษา (EDC)เป็น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก การเป็นตัวกลางเชื่อมประสานทุกฝ่ายของศูนย์การพัฒนาการศึกษา ได้มี

การส่งมอบเทคนิคในการสร้างกลไกการท างานร่วมกับเยาวชนที่ออกจากโรงเรียน และยังอ านวยความ

สะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกของพันธมิตร ผู้ให้การฝึกอบรม หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น 

สภาหอการค้า นายจ้างที่เป็นเอกชน และเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ประสานงานมีส่วนส าคัญในการ

จะช่วยปรับเปลี่ยนเยาวชนนอกระบบให้กลายเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคม ความก้าวหน้าของ

แผนงาน MYDev เป็นผลมาจากการมีผู้ประสานงานการพัฒนาเยาวชนที่ท างานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่หลากหลายในการพัฒนาความสามารถของท้องถิ่นและถ่ายโอนความรับผิดชอบของหน่วยงานที่

ก าลังด าเนินการอยู่ให้กับบุคลากร ส านักงาน และโครงสร้างหลักของหน่วยงานในการออกระเบียบ

และแนวทางปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการด าเนินแผนงาน MYDev ให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน (United 

States Agency for International Development, 2017, pp. 14–15) 

ผลลัพธ์ของโครงการ MYDev 

 การประเมินผลขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (2016) ต่อ

แผนงาน MYDev โดยได้มีการใช้วิธีการประเมินผลกระทบและผลลัพธ์แบบกึ่งทดลองแสดงให้เห็นว่า

แผนงานดังกล่าวได้ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและระดับการมีส่วนร่วมทางสังคมของเยาวชน เมื่อ

ผ่านโครงการซึ่งมีข้อสรุปดังนี ้

- ร้อยละ 24 ของกลุ่มเยาวชนนอกระบบที่ผ่านโครงการภายใต้แผนงาน MYDev ได้รับ

การจ้างงานใหม่หลังจากเข้าร่วมโครงการ 

- ร้อยละ 42.2 ของเยาวชนนอกระบบในแผนงาน MYDev มีความสามารถในการท างาน

ตามมาตรฐานขั้นต่ าและยังมีการปรับปรุงความสามารถในการท างานจากมาตรฐานการ

ท างานขั้นต่ าไปสูม่าตราฐานการท างานสูงสุด 
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- ร้อยละ 70 ของเยาวชนนอกระบบในแผนงาน MYDev ได้รับการพัฒนาทั้งด้านคุณภาพ

ชีวิต ภาวะผู้น า และมีทักษะที่มีความพร้อม ส าหรับการท างานจากทั้งหมดของหลักสูตร

ที่ได้ด าเนินการมา 

- ร้อยละ 51.5 ของกลุ่มเยาวชนนอกระบบที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสร้างมุมมองความ

เข้าใจของชุมชนที่มีต่อพวกเขาในทางที่ดีขึ้น และร้อยละ 52.5 สามารถสร้างมุมมอง

ความเข้าใจของภาครัฐในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน 

ผลลัพธ์ของเยาวชนนอกระบบที่เข้าร่วมกับโครงการในแผนงาน MYDev ดีกว่าเยาวชนที่ไม่ได้เข้า

ร่วมกับ MYDev ในแง่ของการได้รับการจ้างงานใหม่มากขึ้น อีกทั้งยังสร้างความแตกต่างในการจ้าง

งานของเยาวชนที่มีงานท าอยู่แล้วระหว่างคนที่เข้าร่วม MYDev กับคนที่ไม่ได้เข้าร่วม MYDev 

นอกจากนี้เยาวชนที่ผ่าน MYDev ที่เป็นลูกจ้างใหม่และลูกจ้างที่ต่อเนื่องมีแนวโน้มว่า กลุ่มผู้ชายจะ

สามารถมีงานชั่วคราวท าอย่างน้อยหนึ่งงานและยังมีงานที่สามารถทดแทนให้ท าอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

ตรงกันข้ามกับเยาวชนที่ว่างงานอย่างต่อเนื่องมีแนวโน้มจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในชนบท ซึ่งรายละเอียดมี

ดังนี้ 

ประเด็นแรกการจ้างงานใหม่ เยาวชนที่เข้าร่วม MYDev ได้รับการจ้างงานใหม่ในระดับที่สูง

กว่าโดยเปรียบเทียบกับเยาวชนที่ไม่ได้เข้าร่วม โดยเกือบร้อยละ 24 ของกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการเข้า

ร่วมได้รับการจ้างงานใหม่หลังจบจากโครงการ เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 14 ของเยาวชนที่ไม่ได้เข้า

ร่วม ซึ่งมีความแตกต่างประมาณร้อยละ 10 ของอัตราการจ้างงานใหม่ในกลุ่มเยาวชนระหว่างคนที่เข้า

ร่วมกับคนที่ไม่เข้าร่วมอย่างมีนัยส าคัญ 

ประเด็นที่สองการจ้างงานที่ดีขึ้น ร้อยละ 42.2 ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการของแผนงาน 

MYDev และร้อยละ 44.4 ของกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้เข้าร่วมมีการจ้างที่ดีขึ้น แต่คนที่ก าลังท างานอยู่ที่มี

ความสามารถตามมาตรฐานขั้นต่ าและขั้นสูงมีการจ้างงานที่ดีขึ้นหลังจากจบโครงการ ส่วนความ

แตกต่างระหว่างอัตราการจ้างงานที่ดีขึ้นของเยาวชนในโครงการ MYDev เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม

เยาวชนที่ไม่ได้เข้าร่วมไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่ผู้ที่ผ่านโครงการ MYDev ร้อยละ 32.2 ของเยาวชน

ได้รับการจ้างงานใหม่หรือการจ้างงานที่ดีกว่าเดิม เมื่อเทียบกับเยาวชนที่ไม่ได้เข้าร่วมอยู่ที่ร้อยละ 

17.9 
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ประเด็นที่สี่ทักษะการใช้ชีวิต ความพร้อมในการท างาน และทักษะการเป็นผู้น า  จ านวน

สัดส่วนของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อเทียบกับเยาวชนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการมีความแตกต่างกัน

ในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ คือประมาณร้อยละ 69.8 ของกลุ่มที่เข้าร่วมและประมาณร้อยละ 70.0 

ของกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมมีการพัฒนาที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านทักษะการใช้ชีวิต ความพร้อมในการ

ท างาน และทักษะผู้น าของหลักสูตรทั้งหมดที่ MYDev ด าเนินการ ความแตกต่างของอัตราการพัฒนา

ทักษะต่าง ๆ ระหว่างเยาวชนที่ผ่าน MYDev กับเยาวชนที่ไม่ได้ผ่าน MYDev ไม่มีความแตกต่างอย่าง

มีนัยส าคัญ แต่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีระดับคะแนนความสามารถมาตรฐานขั้นสูงในการท างาน

มากกว่าระดับคะแนนความสามารถมาตรฐานขั้นสูงในการท างานของเยาวชนที่ไม่ได้เข้าร่วม 

ประเด็นที่ห้า มุมมองความเข้าใจของรัฐบาลและชุมชน จากสถิติสัดส่วนของเยาวชนที่เข้าร่วม

และเยาวชนที่ไม่เข้าร่วม เมื่อเทียบผลในการสร้างความเข้าใจต่อชุมชนหรือรัฐบาลในระดับที่ไม่

แตกต่างกันมาก จากการตรวจสอบความเข้าใจต่อเยาวชนจากมุมมองชุมชนและรัฐบาลแสดงให้เห็น

ว่า มุมมองความเข้าใจต่อเยาวชนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลดีขึ้นกว่า ½ ของค่าเฉลี่ย ส่วน

ความเข้าใจต่อเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาลดีขึ้นน้อยกว่า 1 ใน 4 ของระดับค่าเฉลี่ย ใน

ท านองเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้เข้าร่วมตามความเข้าใจของชุมชนดีขึ้นกว่า ½ ของระดับโดยเฉลี่ยและ

มากกว่าระดับความเข้าใจของชุมชนที่มีต่อของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเพียงเล็กน้อย  

จากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความร่วมมือในการบริหารโครงการ 

Mindanao Youth for Development (MYDev) ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง ถือเป็นข้อมูล

หลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าประเด็นปัญหาสาธารณะบางอย่างที่เกินขีดความสามารถของภาครัฐในการ

รับมือได้สามารถแก้ไขได้ด้วยแนวทางของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันได้ แต่จ าเป็นต้องอาศัย

ความร่วมมือและความเอาใจใส่ของหลาย ๆ ฝ่ายอย่างจริงจังในการจัดการ รวมทั้งการยอมรับจาก

ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้สามารถสอดประสานกับเป้าหมายร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน  

 

2.7 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง  
งานวิจัยในประเทศ 
วสันต์ เหลืองประภัสร์และคณะ (2557) ได้ศึกษาวิเคราะห์การจัดการปกครองแบบร่วมมือ

กันในประเทศไทย ในรายงานผลการวิจัยเรื่อง “การศึกษาและรวบรวมตัวอย่างการบริหารกิจการ



 82 

บ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน-

ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคมและชุมชน” โดยเป็นการส ารวจตัวอย่างการบริหารกิจการ

บ้านเมืองแบบร่วมมือกันและศึกษาปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ท าให้การด าเนินงานของรัฐในลักษณะการ

ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเกิดความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคในการ

ด าเนินการ และแนวทางการแก้ไขหรือแนวทางเตรียมความพร้อมของภาครัฐในการพัฒนารูปแบบการ

บริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมกันในก้าวต่อไป  

หลังจากเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จัดสนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก ปรากฏว่าการ

บริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือของไทยมีอยู่สามรูปแบบคือหนึ่งการประสานงานระหว่าง

หน่วยงาน (co-ordination) ถือว่าเป็นระดับความร่วมมือขั้นต่ าที่สุด ซึ่งเป็นการประสานงานระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง การประสานงานระหว่างกันเป็นเพียง

แค่การร่วมปรึกษาหารือหรือแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการก าหนดเป้าหมาย และ

แลกเปลี่ยนทรัพยากร ซึ่งหลังจากนั้นแต่ละหน่วยงานก็จะด าเนินการหรือปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่

อย่างเป็นเอกเทศ สองการร่วมมือในการปฏิบัติงาน (co-operation) เป็นระดับความร่วมมือที่สูงกว่า

การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายความร่วมมือต่างเข้ามามีบทบาทในกระบวนการ

เดียวกันหรืออาจจะปฏิบัติกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน ซึ่งได้มีการก าหนดเป้าหมาย ขอบเขตความ

รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ระหว่างกัน เพื่อบูรณาการการท างานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การ

ร่วมมือในการปฏิบัติงานภาคีที่เข้าร่วมต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน จึงมีการสร้างข้อผูกมัดบางอย่าง

ร่วมกัน เช่น บันทึกข้อตกลง แต่อย่างไรก็ตามกิจกรรมที่ภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินการเป็นความ

รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามปกติ โดยมิได้เกิดขึ้นมาจากการริเริ่มก าหนดขึ้นมาใหม่ระหว่างภาคี

เครือข่าย และสามการร่วมกันด าเนินภารกิจ (collaboration) เป็นระดับความร่วมมือขั้นสูงสุด โดย

ภาคีความร่วมมือในเครือข่ายจะมีการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติร่วมกันขึ้นมาใหม่ อีกทั้งยังมีการ

แบ่งปันแลกเปลี่ยนทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร รวมทั้งมีการจัดระบบและขั้นตอนในการ

ด าเนินการร่วมกัน ความร่วมมือลักษณะนี้ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาที่ไม่

สามารถบรรลุได้ด้วยระบบราชการ จากทั้ง 3 รูปแบบดังกล่าวทางคณะผู้วิจัยได้ท าการพิจารณา

คัดเลือกหน่วยงาน/โครงการในรูปแบบการร่วมมือกัน (collaboration) ด าเนินภารกิจที่มีความยั่งยืน

จ านวน 10 ตัวอย่าง เช่น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ การบริหารชลประทานที่กระเสียวจังหวัด
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สุพรรบุรี โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 

ขณะที่ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการบริหารบ้านเมืองแบบร่วมมือกันขึ้นอยู่กับขีดความสามารถ

ในการประสานความร่วมมือกัน (collaborative capacity) และขีดความสามารถขององค์กรภาคีที่

เข้าด าเนินการร่วมกัน  

ถึงแม้ว่างานวิจัยของวสันต์ เหลืองประภัสร์และคณะได้เคยมีการศึกษาโครงการอุตสาหกรรม

ฯ มาแล้ว แต่ในการศึกษาครั้งนั้นโครงการอุตสาหกรรมฯ ยังอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการในช่วง

เริ่มต้น โดยที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดทุกพื้นที่  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการต่อยอดจาก

การศึกษาข้างต้น โดยเลือกศึกษาโครงการอุตสาหกรรมฯ กรณีเดียวในเชิงลึกที่ครอบคลุมทั้งพื้นที่รือ-

เสาะ รามันและโคกโพธิ์ เพื่อขยายค าอธิบายต่อการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในพื้นที่ความ

ขัดแย้งว่า มีปัจจัยหรือเงื่อนไขอะไรที่ก่อให้เกิด มีกระบวนการความร่วมมืออย่างไร และได้มีการสร้าง

ผลผลิตและผลลัพธ์อะไรที่เกิดขึ้นต่อพื้นที่บ้าง ผ่านการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณ์ตัวแสดงที่

เกี่ยวข้อง 

 วสันต์ ศรีสมพงศ์ (2559) ได้ศึกษาวิเคราะห์การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันของโครงการ

ที่ภาครัฐร่วมท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การบริหารจัดการ

แบบร่วมมือในโครงการคลองหมอนนา ต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา” ซึ่งเป็น

การศึกษากลไกการบริหารจัดการ ผลการด าเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของการบริหารจัดการแบบ

ร่วมมือในโครงการในระยะแรก การด าเนินงานเป็นไปด้วยความร่วมมือโดยมีการพบปะหารือร่วมกัน 

ซึ่งเป็นผลมาจากความไว้วางใจกัน และมีการตระหนักถึงความส าคัญของความร่วมมือ และยังได้มีการ

สร้างความผูกพันจากการด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน ความร่วมมือดังกล่าวได้ท าให้เกิด

ความสามารถในการปฏิบัติร่วมกัน เพราะมีการสนับสนุนจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่แสดง

ภาวะผู้น าภายในความร่วมมือ และยังได้ร่วมการออกแบบเครือข่ายและสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น

ต่อการด าเนินโครงการอีกด้วย ขณะที่ผลด าเนินงานได้ท าให้ผู้เข้าร่วมมีความพอใจ แต่ไม่มีความ

เชื่อมั่นต่อความยั่งยืนของโครงการในอนาคต นอกจากนี้ความร่วมมือที่เกิดขึ้นกลับมีปัญหาอุปสรรค 

จากความเห็นที่ไม่ลงรอยกันในเรื่องความกว้างของคลองหมอนนา ความเกรงใจในการแสดงความ

คิดเห็น และการสร้างแรงจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เพราะแต่ละฝ่ายไม่เชื่อมั่นต่อผลการ

ด าเนินโครงการที่เกิดขึ้น 
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งานวิจัยต่างประเทศ 
Tyler Scott (2015) ได้ศึกษาความมีประสิทธิผลของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันใน

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “Do all of these meetings matter? Three essays concerning the impacts 

of collaborative watershed governance” ซึ่งเป็นการศึกษาการจัดการปกครองด้านสิ่งแวดล้อม

ร่วมกัน (collaborative environmental governance) ของการวางแผนและการจัดการลุ่มน้ าใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีมีความเรียงแบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนแรกชื่อ “Does 

Collaboration Make Any Difference? Linking Collaborative Governance to 

Environmental Outcomes” เป็นการหาค าตอบว่าการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันช่วยเพิ่ม

ผลลัพธ์การบริหารจัดการลุ่มน้ าที่มีประสิทธิผลมากขึ้นหรือไม่ และการสนับสนุนจากสาธารณชนต่อ

กระบวนการดังกล่าวเป็นอย่างไร หากกลุ่มความร่วมมือต่าง ๆ มีระดับความรับผิดชอบ ความเป็น

ทางการ และความเป็นตัวแทนที่แตกต่างกัน โดยใช้ชุดข้อมูลจากตัวแทนของพื้นที่ลุ่มน้ าที่มีคุณภาพ

เป็นจ านวน 357 ลุ่มแม่น้ าทุกมลรัฐของสหรัฐ ซึ่งผลปรากฏว่ากลุ่มของลุ่มน้ าที่มีความร่วมมือกันใน

การจัดการสามารถปรับปรุงลุ่มน้ าให้มีคุณภาพน้ าที่ดีขึ้น ขณะที่การทดสอบความรับผิดชอบ ความ

เป็นทางการและความเป็นตัวแทนพบว่า กลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วม เช่น มีการก าหนดแผน หรือประสาน

ความร่วมมือ สามารถบรรลุผลลัพธ์การจัดการลุ่มน้ าดีกว่า แต่กลุ่มที่มีข้อจ ากัดในเรื่องของความ

แตกต่างทั้งความรับผิดชอบ ความเป็นทางการและความเป็นตัวแทนจะมีปัญหาเกี่ยวกับการ

ประสานงาน การเพิ่มความชัดเจนในเป้าหมายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลายขึ้น  

ความเรียงล าดับต่อมาชื่อ “Analyzing Policy Networks Using Valued Exponential 

Random Graph Models:  Do Government- Sponsored”  Collaborative Groups Enhance 

Organizational Networks? ซึ่งเป็นการทดสอบการจัดการกลุ่มความร่วมมือจากมุมมองของผู้

ก าหนดนโยบายในการเพิ่มความร่วมมือภายใต้เครือข่ายนโยบาย ขณะที่รัฐบาลสนับสนุนกลุ่มความ

ร่วมมือเพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขความล้มเหลวเชิงเครือข่ายต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา เช่น การ

ขาดการประสานงานที่ดี ผลลัพธ์หรือผลกระทบจากความร่วมมือที่ยังไม่ชัดเจน เป็นต้น โดยใช้

เครื่องมือ exponential random graph models (ERGMs) เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่าง

เครือข่ายขององค์การต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวน 57 กลุ่มความร่วมมือ ข้อค้นพบที่ได้คือการมีส่วน

ร่วมในกลุ่มความร่วมมือท าให้เกิดแรงจูงใจในการประสานงานและเชื่อมความร่วมมือระหว่างปัจเจก

บุคคลและองค์การในเครือข่าย ซึ่งผลที่ได้จะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งแก่ 1) องค์การที่ไม่ได้
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เตรียมพร้อมให้สมาชิกของกลุ่มอื่นเข้าร่วม และ 2) องค์การที่ไม่ได้เข้ามามีความสัมพันธ์ในช่วงเริ่มต้น

ในระยะแรก ผลลัพธ์ที่ได้ท าให้ทราบว่าต้นทุนของการด าเนินงานความร่วมมือมีจ านวนเท่าไร เพื่อให้

ทราบว่ารัฐบาลควรให้การสนับสนุนกลุ่มความร่วมมืออย่างไร ที่จะสามารถมีอิทธิพลต่อเครือข่าย

ความร่วมมือและยังได้ทราบอีกว่าการที่มีสถาบันความร่วมมือที่หลากหลายเข้ามาปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

กันภายใต้เครือข่ายนโยบายจะมีแนวทางการด าเนินร่วมกันอย่างไร  

ความเรียงสุดท้ายชื่อ  “ Is Collaboration a Good Investment? Modeling the Link 

Between Funds Given to Collaborative Watershed Councils and Water Quality” กล-ยุทธ์

การจัดการปกครองด้านสิ่งแวดล้อมเป็นการพัฒนาการจัดการร่วมกัน  เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้มี

ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มิใช่รัฐ ซึ่งเป็นการขยายขอบเขต

ระหว่างความรับผิดชอบระหว่างภาคส่วนและพื้นที่ในสังคม แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นคือความไม่

ชัดเจนของผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการความร่วมมือ ซึ่งหากในอนาคตภาครัฐจะต้องให้งบประมาณ

ในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างกลุ่มขึ้นจะส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาสาธารณะในทางที่ดีขึ้น

หรือไม่ จึงท าให้งานชิ้นนี้ต้องมาท าการส ารวจวิเคราะห์โดยใช้ตัวอย่างจากการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกันของสภาการจัดการลุ่มน้ า (collaborative watershed councils- WCs) เพื่อตรวจสอบว่า

ความร่วมมือดังกล่าวที่ส่งผลให้มีการปรับปรุงคุณภาพลุ่มน้ าให้ดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร ซึ่งการประเมิน

ประสิทธิผลและผลลัพธ์ในครั้งนี้เป็นการใช้กรณีศึกษาความร่วมมือในการจัดการลุ่มน้ าของมลรัฐออริ-

กอน (Oregon) ที่เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 1984 และครอบคลุมเขตพื้นที่จ านวน 161 พื้นที่ที่อยู่ภายใต้

การดูแลของท้องถิ่น เพื่อพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติการของความร่วมมือของท้องถิ่นในการ

จัดการปกครองแบบร่วมมือกันของลุ่มน้ า ซึ่งมีการประเมินผลกระทบเป็นไปตามเป้าหมายของการ

ด าเนินงานโครงการเหล่านั้น ผลการศึกษาโดยสรุปคือการด าเนินการของ WCs ท าให้เกิดการปรับปรุง

คุณภาพน้ าในพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งขอบเขตและขนาดของการปรับปรุงพื้นที่ลุ่มน้ าจ าเป็นต้องพึ่งพิงการ

ท างานของ WCs ซึ่งมีโครงการและทุนสนับสนุนร่วมกันอีกด้วย 

Carey Doberstein (2016) ได้ศึกษาเงื่อนไขหรือปัจจัยที่ท าให้การจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกันมีความได้เปรียบหรือประสบความส าเร็จในงานวิจัยเรื่อง “Designing Collaborative 

Governance Decision-Making in Search of a ‘Collaborative Advantage’” เพื่อค้นหาแนว

ทางการสร้างความได้เปรียบจากความร่วมมือกัน (Collaborative Advantage) ซึ่งใช้กรณีศึกษาจาก

แผนและโครงการของนโยบายคนไร้บ้านในเมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา 
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โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งผลที่ได้ปรากฏว่าการศึกษาแผนงานและ

โครงการเกี่ยวกับคนไร้บ้านพบว่ากว่าร้อยละ 50 ของการตัดสินใจในกระบวนการความร่วมมืออยู่

ภายใต้การควบคุมของระบบราชการ ซึ่งท าให้ความร่วมมือเกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง จึงอาจจะสรุป

ได้ว่าความได้เปรียบของความร่วมมือกันเกิดมาจากการออกแบบสถาบันการจัดการปกครองใน

รูปแบบแนวราบ (Horizontal) ที่ให้ความส าคัญกับการปรึกษาหารือที่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่

หลากหลาย แต่มีระบบราชการคอยออกกฎระเบียบในการควบคุมและก ากับดูแลในลักษณะของอภิ -

เครือข่ายการจัดการปกครอง (Meta-governance) ในการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน การสร้าง

ความได้เปรียบในกระบวนการร่วมมือกันจะขึ้นอยู่กับการออกแบบความเป็นสถาบันและผู้น าที่อ านวย

ความสะดวกในการด าเนินงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยของเวลา ภารกิจ และเป้าหมายของ

ความร่วมมือว่าจะออกมาในรูปแบบใด 

Lihua Yang (2017) ได้ศึกษาการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในประเทศเผด็จการอย่าง

จี น  ใ น ร า ย ง า น วิ จั ย ชื่ อ  “ Types and Institutional Design Principles of Collaborative 

Governance in a Strong-Government Society: The Case Study of Desertification Control 

in Northern China” แม้ว่าจะมีตัวแสดงที่หลากหลายในการเข้าไปจัดการปกครองสังคมและ

สิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน แต่ประเภทและกลไกของการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกันยังได้รับความ

สนใจจากนักวิชาการทั่วไปเป็นจ านวนน้อย โดยเฉพาะในสังคมที่ได้รับอิทธิพลจากนโยบายที่สร้าง

ข้อจ ากัดของรัฐบาลดังเช่นประเทศจีน ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ใช้กรณีศึกษาทั้งหมด 12 กรณีทางพื้นที่

ตอนเหนือของจีน และเพิ่มกรณีศึกษาจากการทบทวนวรรณกรรมที่ศึกษาอย่างเป็นระบบอีก 16 กรณี 

โดยการศึกษาในครั้งนี้ได้แบ่งประเภทของความร่วมมืออกเป็น 4 รูปแบบคือ ประเภทที่ 1 หน่วยงาน

ภาครัฐเข้มแข็งกับภาคประชาสังคมเข้มแข็งเป็นรูปแบบที่ส่งผลให้ความร่วมมือมีประสิทธิภาพที่สุด 

ประเภทที่ 2 หน่วยงานรัฐเข้มแข็งกับภาคประชาสังคมอ่อนแอ ประเภทที่ 3 หน่วยงานภาครัฐอ่อนแอ

กับภาคประชาสังคมเข้มแข็งเป็นรูปแบบให้ความร่วมมืออยู่ในระดับกลางๆ และประเภทที่ 4 

หน่วยงานรัฐอ่อนแอกับภาคประชาสังคมอ่อนแอ ซึ่งจะเป็นผลให้ความร่วมมือเกิดความล้มเหลว 

นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยังได้เสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของความร่วมมือคือ 1) สร้างการมี

ส่วนร่วมที่มีประสิทธผิลของตัวแสดงที่หลากหลายและสนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ 2) เปิดพื้นที่และ

สร้างความเป็นประชาธิปไตยให้ตัวแสดงที่หลากหลายในกระบวนการความร่วมมือ  3) ก าหนด
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เป้าหมาย การจัดองค์กร ความเป็นระบบและความถาวรของกิจกรรมความร่วมมือ 4) สร้างกลไกที่มี

ประสิทธิผลในการปรึกษาหารือ การสื่อสารและการเรียนรู้ ร่วมกัน 5) สร้างกลไกที่มีผลต่อความ

เชื่อมั่นให้มีประสิทธิผล 6) สร้างกลไกที่เพิ่มความเข้าใจระหว่างกันให้มีประสิทธิผลและเพิ่มโอกาสของ

ความเป็นไปได้ในการได้รับผลประโยชน์และความเป็นธรรมจากความร่วมมือ 7) มีกลไกการจัดการ

ความขัดแย้งที่มีประสิทธิผล 8) ขยายพ้ืนที่เพือ่ทดลองรูปแบบการจัดการปกครองร่วมกัน 

 โดยสรุปการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการ

อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเริ่มจากการทบทวนมโน-

ทัศน์เกี่ยวกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน (wicked problems) ในนโยบายสาธารณะ ซึ่งถือเป็นปัญหาที่มี

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก โดยในปัจจุบันปัญหาดังกล่าวเริ่มทวีคูณมากขึ้น ซึ่งมีความ

ยากล าบากต่อการแก้ไขและเป็นความท้าทายต่อความสามารถของรัฐในการรับมือ อีกทั้งวิธีการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวยังแตกต่างจากปัญหาสาธารณะโดยทั่วไปเช่นในอดีต โดยปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนมี

ลักษณะส าคัญคือมีความไม่แน่นอน ความซับซ้อนสูง และความแตกต่างของค่านิยมในการแก้ไข

ปัญหาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อเสนอที่พอจะเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหานี้มีอยู่สามทางเลือกนั่น

คือกลยุทธ์การใช้อ านาจหน้าที่ กลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์ความร่วมมือ โดยความร่วมมือถือเป็น

ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มพัฒนาการของกระบวนการบริหารภาครัฐตั้งแต่

มีการปฏิรูปในปี 1980s เป็นต้นมา ซึ่งก าลังเป็นไปในทิศทางที่กระบวนการนโยบายของรัฐได้น าไปสู่

การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งที่แสวงหาก าไรและไม่แสวงหาก าไรมากขึ้น 

 ขณะเดียวกันปัญหาที่ยุงยากซับซ้อนได้น าไปสู่การปรับรูปแบบความสัมพันธ์ทางอ านาจของ

รัฐกับภาคอื่นตามมา กล่าวคือมโนทัศน์ของการจัดการปกครอง (governance) เป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงแนวโน้มการใช้อ านาจรัฐจากที่เน้นการปกครองโดยล าดับชั้นการบังคับบัญชาไปเป็นการ

พึ่งพาความสามารถของตลาดและเครือข่ายมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าเป็นการขยับจากแนว

ทางการปกครองแนวดิ่งไปสู่แนวระนาบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง อีกทั้งการจัดการปกครองไม่จ าเป็นต้องเกิด

แต่เฉพาะในประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจที่สูงเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึง

ประเทศที่มีระดับการพัฒนาทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับต่ าอยู่ด้วย เนื่องจากการจัดการ

ปกครองเป็นแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถของรัฐในการจัดการและแก้ไขปัญหาสาธารณะให้

ลุล่วง ขณะที่ได้มีนักวิชาการแบ่งพัฒนาการของการจัดการปกครองออกเป็น 2 ช่วงการปฏิรูป 
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กล่าวคือ การปฏิรูปครั้งแรกในช่วงปี ค.ศ. 1980s ได้มีการน าแนวคิดหลักการท าให้เป็นตลาดและการ

จัดการภาครัฐแนวใหม่ ส่วนการปฏิรูปครั้งที่สองในช่วงปี ค.ศ. 2000 เป็นต้นมา ได้มีการน าแนวคิด

เครือข่ายและการท าให้เป็นภาคีหุ้น เพื่อให้มีการเชื่อมโยงระหว่างกันโดยสมบูรณ์ ปรากฏการณ์เหล่านี้

ได้เป็นตัวกระตุ้นให้รัฐต่าง ๆ ทั่วโลกตระหนักและปรับตัวตามไปด้วย อีกทั้งมีการทบทวนทฤษฎีการ

จัดการปกครองที่น าแนวคิดการไร้จุดศูนย์กลางมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ขององค์การ

จากล าดับชั้นการบังคับบัญชาไปสู่ตลาดและเครือข่าย นอกจากนี้ยังน าเสนอรูปแบบการจัดการ

ปกครองที่ประกอบด้วยบรรษัทภิบาล การจัดการปกครองสาธารณะและการจัดการปกครองโลกอีก

ด้วย 

 ส าหรับมโนทัศน์การจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน (collaborative governance) มีจุด

ก าเนิดมาจากสองมโนทัศน์ที่กล่าวไปข้างต้น กล่าวคือปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน (wicked problems) 

และการจัดการปกครอง (governance) ได้กลายเป็นตัวเร่งให้ภาครัฐต้องแสวงหาความร่วมมือในการ

ตอบสนองปัญหาผ่านนโยบายสาธารณะที่มีประสิทธิผลร่วมกับภาคส่วนสังคมอื่นมากขึ้น ทิศทาง

ดังกล่าวก็เพื่อเป็นหลักประกันในการสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน ที่เป็นผลมาจากความล้มเหลว

ของภาครัฐที่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้แต่เพียงภาคส่วนเดียวดังเช่นในอดีต การเชื่อมโยง

ความสัมพันธ์ผ่านการเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมและการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่าย จึงมี

ความเป็นไปได้ที่จะน าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ดีกว่า ซึ่งท าให้ประเทศต่าง ๆ ทั้งประเทศที่

พัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนาได้ให้ความส าคัญกับการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันใน

ประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 ต่อมาได้มกีารศึกษาทบทวนโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ซึ่งอธิบายให้เห็นว่าความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้การพัฒนาเศรษฐกิจ

กลายเป็นปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย จึงท าให้ประชาชนมีอัตราการว่างงานที่

สูงและมีความยากจนเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้หากไม่ใช้ความสามารถของหลาย ๆ ภาคส่วนเข้าร่วม

ด าเนินการแก้ไขจะท าให้ปัญหานี้ส่งผลกระทบต่อมิติอื่นและมีความยืดเยื้อจนยากที่จะจัดการได้ ก่อน

หน้าน้ีได้มีโครงการและมาตรการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่หลากหลาย เช่น การให้สิทธิพิเศษกับนัก

ลงทุนและโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจที่ไม่มีความต่อเนื่อง เป็นต้น แต่โครงการหรือมาตรการเหล่านี้

กลับไม่สามารถเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ จึงท าให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีความ
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รับผิดชอบในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้เล็ งเห็นถึงความส าคัญ โดยได้

เลือกใช้จุดเด่นของพื้นที่ในเรื่องของก าลังแรงงานและตลาดความต้องการผลผลิตสินค้าสิ่งทอเพื่อ

จัดท าโครงการอุตสาหกรรมฯ ขึ้น เพื่อไปอุดช่องโหว่และทดลองแนวทางที่เป็นไปได้ในการจัดการ

ปัญหาที่มีความไม่แน่นอนและมีความยุ่งยากซับซ้อน โครงการดังกล่าวมีภาครัฐเป็นผู้ลงทุนโรงงาน 

ภาคเอกชนเข้ามาบริหารและจัดการการตลาด ส่วนภาคประชาชนเข้ามาเป็นแรงงานและร่วมกันดูแล

ความปลอดภัยของโรงงาน  

อีกทั้งผู้วิจัยยังได้ทบทวนโครงการ Mindanao Youth for Development (MYDev) ใน

ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะการท างานและการใช้ชีวิตแก่เยาวชนนอกระบบ เพื่อ

พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่มินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งอย่างรุนแรง 

โครงการดังกล่าวเกิดมาจากความร่วมมือขององค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา 

(USAID) รัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมหลักใน

โครงการเป็นการฝึกอบรบและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานแก่เยาวชนให้ตรงต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงานในท้องถิ่น โครงการ MYDev ได้บรรลุผลลัพธ์ในหลายพื้นที่จนสามารถท าให้เยาวชน

นอกระบบมีทักษะความสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานของเอกชน และอีกทั้งยังได้มีการพัฒนาภาวะ

ผู้น าเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ซึ่งกระบวนการด าเนินงานเป็นไปในลักษณะของการ

จัดการปกครองแบบร่วมมือกันในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่สามารถเป็นกรณีศึกษาเพื่อถอดบทเรียน

ถึงปัจจัยและเงื่อนไขที่ท าให้ประสบความส าเร็จได ้

 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ท าการศึกษาทบทวนจากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ โดยงานวิจัย

ภายในประเทศเรื่องแรกอธิบายถึงการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในภาพกว้างทุกด้านในนโยบาย-

สาธารณะของประเทศไทย หลังจากส ารวจพบว่า รัฐไทยมีรูปแบบการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน

ที่ประกอบไปด้วยการประสานงานระหว่างหน่วยงาน (co-ordination) การร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

(co-operation) และการร่วมกันด าเนินภารกิจ (collaboration) จากงานวิจัยช้ินนี้ได้บ่งชี้ว่าโครงการ

อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นกรณีศึกษาของ

งานวิจัยครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันด าเนินภารกิจที่มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัย

ดังกล่าวได้อธิบายเพียงเบื้องต้นเท่านั้นว่าโครงการอุตสาหกรรมฯเกิดขึ้นมาและมีกระบวนการ

ด าเนินงานอย่างไร โดยไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่ามีปัจจัยหรือเงื่อนไข กระบวนการ ผลผลิตและ
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ผลลัพธ์ของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันเป็นอย่างไร จึงท าให้ผู้วิจัยได้น างานวิจัยดังกล่าวมา

ศึกษาต่อยอดแบบกรณีศึกษาเดียวเชิงลึกในงานวิจัยครั้งนี้  

ส่วนงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งเป็นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการที่ด าเนินงานผ่านความร่วมมือ 

โดยใช้กรอบของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน ที่ท าให้ทราบว่ากระบวนการความร่วมมือที่

เกิดขึ้นสามารถประสบปัญหาในเรื่องของการไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และประชาชนไม่มีความ

เชื่อมั่นต่อผลการด าเนินงานและความต่อเนื่องของโครงการในระยะยาวได้ ส่วนงานวิจัยต่างประเทศ

ชิ้นแรกเป็นการยืนยันว่าจากการส ารวจทดสอบการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันด้านการจัดการลุ่ม

น้ าต้ังแต่ระดับมหภาค (ประเทศ) จนถึงระดับจุลภาค (มลรัฐ) เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าความร่วมมือที่

เกิดขึ้นท าให้เกิดประสิทธิผลและมีผลลัพธ์ตามที่ต้องการคือสามารถพัฒนาคุณภาพน้ าให้ดีขึ้นกว่าการ

จัดการปกครองรูปแบบอื่น งานวิจัยช้ินต่อมาเป็นการแสวงหากลุ่มความร่วมมือที่มีความได้เปรียบหรือ

ประสบความส าเร็จในการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน ซึ่งผลการศึกษาท าให้ทราบว่าการสร้างการ

มีส่วนร่วมในแนวราบ เช่น มีการปรึกษาหารือ และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นต้น พร้อม

กับการก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบของอภิมหาเครือข่ายการจัดการปกครองจะท าให้

กลุ่มความร่วมมือมีความต่อเนื่องและยั่งยืน และงานวิจัยชิ้นสุดท้ายเป็นการจ าแนกประเภทและ

รูปแบบการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการมีรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานราชการที่

มีความสามารถสูงกับภาคประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งสามารถท าให้ความร่วมมือดังกล่าวประสบ

ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาและสามารถพัฒนาเป็นสถาบันที่ต่อเนื่องยั่งยืนได้ จากงานวิจัยทั้งหมด

ที่กล่าวไปข้างต้นพอจะสามารถเป็นค าตอบในเบื้องต้นแล้วว่าการจัดการปกครองแบบร่วมมือต้อง

ประสบปัญหากับเรื่องใดบ้างและจะท าอย่างไรให้มีความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 

 

2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่

ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาตั้งแต่สภาพแวดล้อม ตัวแสดงทาง

นโยบาย กระบวนการความร่วมมือและผลที่ได้จากการด าเนินการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน โดย

ใช้กรอบแนวคิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันของ Kirk Emerson และ Tina Nabatchi 

(2015a) ด้วยการตัด ควบรวม และการนิยามตัวแปรเชิงปฏิบัติ (operationalize) ให้สอดคล้องกับ
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พื้นที่ศึกษา และได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่ออธิบายปัจจัยหรือเงื่อนไขที่

ก่อให้เกิด กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการพัฒนา

เศรษฐกิจของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  

 โดยเริ่มจากปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน มีสองมิติคือ

บริบทของระบบ (system context) และ ตัวขับเคลื่อน (drivers) ซึ่งบริบทของระบบ มีตัวแปรที่

ประกอบด้วย กรอบแนวคิดของกฎหมายและนโยบาย (Bingham et al., 2005; Bryson et al., 

2006) เช่น รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. พรฎ. และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ตัวแปรต่อมา ลักษณะ

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ราซีดะห์ ระเด่นอาหมัด และคณะ, 2549; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 

และคณะ, 2555; อนุวัต สงสม, 2552) เช่น ความขัดแย้ง ระดับรายได้ ศาสนา วัฒนธรรม และ

ประเด็นความมั่นคงในพื้นที่ (ดันแคน แม็คคาร์โก, 2555; ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2557, 2560) โดย

ทั้งสามตัวแปรนี้เอื้อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันโดยข้ามภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งจากปัญหาที่ยุ่งยาก

ซับซ้อนและแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของการใช้อ านาจรัฐไปสู่เชิงเครือข่ายมากขึ้น จึงได้เกิดมิติที่

สองคือตัวขับเคลื่อน ซึ่งมีตัวแปรที่ประกอบด้วย การพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Bryson et al., 2006; 

Emerson & Nabatchi, 2015a; Thomson & Perry, 2006) สิ่ งจู งใจที่ตามมา (Ansell & Gash, 

2008; Emerson & Nabatchi, 2015a; Imperial, 2005) และผู้น าที่ริเริ่ม (Ansell & Gash, 2008; 

Bryson et al., 2006; O’Leary & Bingham, 2007) จากองค์ประกอบทั้งสองมิติที่ได้กล่าวไปนี้เอง

ได้ท าให้เกิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในท้ายที่สุด 

 ขณะที่กระบวนการของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน มีอยู่สามมิติคือหลักการท างาน

ร่ วมกัน  (principle engagement) ความเชื่ อมั่ นซึ่ งกันและกัน  (mutual trust) และการจั ด

กระบวนการและสถาบัน (institutional arrangement) โดยหลักการท างานร่วมกัน มีองค์ประกอบ 

การปรึกษาหารือร่วมกัน (Gastil, 2006; Roberts, 2004) และการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 

(Bingham & O’Leary, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015a; Emerson et al., 2009) ส่วนความ

เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน มีองค์ประกอบ การสร้างความเช่ือมั่นระหว่างกัน (Bardach, 2001; Koppenjan 

& Klijn, 2004) และข้อผู กมั ดร่ วมกัน  (Ansell & Gash, 2008; Emerson & Nabatchi, 2015a) 

ขณะที่ความสามารถในการด าเนินการร่วมกัน มีองค์ประกอบ การจัดกระบวนการและสถาบัน 

(Bryson et al., 2006; Emerson & Nabatchi, 2015a; Thomson & Perry, 2006) และภาวะผู้น า 
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(Ansell & Gash, 2008; Bingham & O’Leary, 2008; Carlson, 2007) มิติต่าง ๆ เหล่านี้ท างาน

ลักษณะปฏิสัมพันธ์กันในกระบวนการความร่วมมือ เพื่อที่จะก่อให้เกิดการด าเนินงการแก้ไขปัญหาใน

ลักษณะที่มีความเป็นพลวัตและต่อเนื่อง 

 การปฏิบัติร่วมกันของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันจะท าให้ปัญหามีการเปลี่ยนแปลง

ในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมาจากผลผลิตและผลลัพธ์ของความร่วมมือดังกล่าว โดย

การประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการศึกษาครั้งนี้เน้นส ารวจตรวบสอบเฉพาะแค่เป้าหมาย

ของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันที่ต้องการบรรลุเท่านั้น โดยมีมิติของผลผลิต (Emerson & 

Nabatchi, 2015a; Huxham, 2000) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดของความร่วมมือ เช่น การจัดตั้ง

โรงงาน การบริหารและการจัดการตามกลยุทธ์ที่วางไว้ หรืออื่น ๆ เป็นต้น และมิติของผลลัพธ์ 

(Emerson & Nabatchi, 2015a) เป็นการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด คืออัตราการว่างงาน

ของประชาชนในพื้นที่ลดลง ดังแผนภาพต่อไปนี ้

 

 

 

 



 93 

 รูป
ภา

พท
ี่ 6

 ก
รอ

บแ
นว

คิด
กา

รวิ
จัย

 

 

  



บทที่ 3 
ระเบยีบวิธีการวิจัย 

3.1 วิธีการวิจยั 
วิธีการวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งนีค้ือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

3.2 หน่วยในการวิเคราะห์  
หน่วยในการวิเคราะห์เพ่ือการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่  

ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงาน

ที่ยั่งยืนในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้(พ.ศ. 2552 ถึงปี พ.ศ. 2561) ที่เป็นจดุเริ่มต้นท าให้เกิดการ

จัดการปกครองแบบร่วมมือกันในนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีมิติต่าง ๆ ตั้งแต่บริบทของระบบ 

ตัวขับเคลื่อน กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ 

 

3.3 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจ าแนก

ออกเป็น 3 กลุ่ม ผู้ให้ข้อมลูที่ส าคัญในการศกึษาครั้งน้ี ได้แก่  

3.3.1 ตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ

นายกหรือเจ้าหน้าที่จากเทศบาลต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

3.3.2 ตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากภาคเอกชน ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการและพนักงานของ

บริษัท อาร์เชอร์ สปอร์ต จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มัยดินแอพพาเรล และบริษัท พสุวิรัตน์ จ ากัด  

3.3.3 ตัวแทนที่เกี่ยวข้องจากภาคประชาชน ประกอบด้วย ตัวแทนจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

Hand in Hand และประชาชนที่เป็นแรงงานภายในโรงงานที่ตั้งของอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

อ าเภอรามันจังหวัดยะลา และอ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่  

3.4.1 การค้นคว้าผ่านเอกสาร (Documentary Study) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 

บทความ งานวิจัย เอกสารและรายงานผลการด าเนินโครงการ และเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐ 

(โดยเฉพาะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11) และของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่รือเสาะ รามัน

และโคกโพธิ์ รวมทั้งเอกสารชั้นทุติยภูมิ (secondary data) อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษา

ในครั้งนี้ 

3.4.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยแบบสอบถามแบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi – structure interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลคนส าคัญจ านวน 16 คน 

 ตัวแทนภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา กรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และเทศบาลต าบลรือเสาะ อ าเภอรือเสาะ จังหวัด

นราธิวาส จ านวนทั้งหมด 4 คน 

 ตัวแทนภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท อาร์เชอร์ สปอร์ต จ ากัด ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มัยดิน

แอพพาเรล และบริษัท พสุวิรัตน์ จ ากัด จ านวนทั้งหมด 4 คน 

 ตัวแทนภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand และประชาชนที่

เป็นแรงงานภายในโรงงานที่ตั้ง จ านวน 8 คน 

 

3.5 พื้นที่ที่ใชใ้นการศึกษาวจิัย 
 พื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นีเ้ป็นพ้ืนที่ที่ถูกเลือกให้มีการด าเนินโครงการอุตสาหกรรมเพื่อ

การสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ประกอบด้วย อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา และอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

 

3.6 การตรวจสอบข้อมลู  
การตรวจสอบข้อมูล ประกอบด้วย 
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3.6.1 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เป็นการน าข้อมูลที่ได้

จากแหล่งที่มา (เวลา สถานที่และบุคคล) ที่แตกต่างกันเพื่อเปรียบเทียบหาว่ามีความแปลกแยกหรือ

หาความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้มา โดยศึกษาเปรียบเทียบจากข้อมูลเอกสารช้ันต้นและเอกสารชั้นรอง 

การสัมภาษณ์ตัวแสดงทางการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน และการสังเกตของผู้ศึกษาจากการลง

ภาคสนาม  

3.6.2 การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodological 

Triangulation) เป็นการตรวจสอบวิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากทั้งการสัมภาษณ์ตัวแสดงและ

การสังเกตจากการสัมภาษณ์พร้อมกับศึกษาข้อมูลเอกสาร ในการส ารวจหาความคล้ายคลึงกันและ

ความแปลกแยกของข้อมูล เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความเที่ยงตรงและถูกต้องในการน าไปวิเคราะห์สรุป

ต่อไป 

 ทั้งนี้การตรวจสอบข้อมูลจะเริ่มจากการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลก่อนเป็นล าดับแรก 

หลังจากนั้นค่อยมาตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเรียงล าดับดังกล่าวก็

เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาที่ถูกต้องแล้วจึงตรวจวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นถัดมา 

 

3.7 การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้ทั้งการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่เป็น

การน าเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ด้วยวิธีการเชิงพรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้น การวิเคราะห์ส่วนประกอบ (Componential Analysis) ซึ่งเป็นการน าข้อมูลที่ได้มาท าการ

วิเคราะห์ออกเป็นส่วน ๆ และการวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) ที่เป็นการ

น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ว่าผลที่เกิดขึ้นเกิดมาจากเหตุปัจจัยใดบ้าง   

 

3.8 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
3.8.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน มีดังนี้ 

3.8.1.1 บริบทของระบบ (System Context) หมายถึงสภาพแวดล้อมหรือบริบทที่ท า

ให้เกิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน ประกอบด้วย 
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- กรอบแนวคิดของกฎหมายและนโยบาย (Policy and Legal Frameworks) หมายถึง 

กฎหมายและนโยบายที่เกิดจากการก าหนดของรัฐสภา รัฐบาล ตุลาการ รวมทั้งกฎระเบียบของ

กระทรวง ทบวง และกรมที่สนับสนุนการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 

- ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (Socioeconomic and Cultural 

Characteristic) หมายถึง ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ รวมทั้งความหลากหลายของชาติพันธุ์ 

ศาสนาและประเพณีของกลุ่มประชากรในพื้นที่ 

- ประเด็นความมั่นคงในพื้นที่ (Security Issue) หมายถึง สถานการณ์ความไม่สงบที่

ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องได้ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจเกิดความไม่แน่นอน (uncertainty) ซึ่งมีผล

โดยตรงให้ประชาชนมีอัตราการว่างงานเกิดขึ้น 

3.8.1.2 ตัวขับเคลื่อน (Drivers) ในการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน หมายถึง 

ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ เป็นตัวขับเคลื่อนให้การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันเกิดขึ้นมา 

ประกอบด้วย  

- การพึ่งพาซึ่งกันและกัน (Interdependence) หมายถึง ความจ าเป็นที่จะต้องพึ่งพากัน

ระหว่างภาครัฐ เอกชนและประชาชนส าหรับการบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา 

- สิ่งจูงใจที่ตามมา (Consequential Incentives) หมายถึง สิ่งจูงใจ (ทรัพยากรที่จ าเป็น

, ผลประโยชน์, โอกาส) ที่ภาครัฐ เอกชนและประชาชนจะได้รับหลังจากเข้าสู่การจัดการปกครอง

แบบร่วมมือกัน 

- ผู้น าที่ริเริ่ม (Initiative Leadership) หมายถึง ผู้น าที่ริเริ่มให้เกิดการจัดการปกครอง

แบบร่วมมือกันของภาครัฐ เอกชนและประชาชน 

3.8.2 กระบวนการของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน มีดังนี้ 

3.8.2.1 หลักการท างานร่วมกัน (Principle Engagement) หมายถึง หลักการของ

ความสามารถในการเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในรูปแบบ

ของความร่วมมือที่ก้าวข้ามภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประกอบด้วย 



 98 

- การปรึกษาหารือร่วมกัน (Deliberation) หมายถึง ความร่วมมือในการนิยามปัญหาและ

โอกาสในการแก้ไข โดยใช้วิธีการสนทนาแลกเปลี่ยนหรือการถกเถียงอย่างตรงไปตรงมา โดยใช้เหตุผล

ให้เข้ากับประเด็นความร่วมมือเพ่ือแสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหา 

- การก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน (Determinations) หมายถึงข้อสรุปหรือการ

บรรลุผลการตัดสินใจร่วมกันเพื่อน าไปสู่การปฏิบัต ิ

3.8.2.2 ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน (Mutual Trust) หมายถึง ความเชื่อมั่นและความเชื่อ

ใจต่อกันของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อสร้างความกลมเกลียวในกระบวนการ

จัดการปกครองแบบร่วมมือกัน ประกอบด้วย 

- การสร้างความเชื่อมั่น (Trust) หมายถึง การสร้างความเชื่อมั่นที่ถูกต้องน่าเชื่อถือระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจนน าไปสู่ความไว้วางใจต่อการท างานร่วมกัน โดยที่แต่ละ

ภาคส่วนเห็นคุณค่าและอดทนอดกลั้นต่อความแตกต่างผ่านการรับรู้ด้วยการเคารพซึ่งกันและกัน 

- ข้อผูกมัดร่วมกัน (Commitment) หมายถึง การมีความเชื่อและยอมรับว่าความร่วมมือและ

ผู้ที่เข้ามาร่วมมีความน่าเชื่อถือและเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อการแก้ไขปัญหา โดยมีความมุ่งมั่นและความ

รับผิดชอบในรูปแบบพันธะสัญญาระหว่างกันต่อเป้าหมายของความร่วมมือ 

3.8.2.3 ความสามารถในการด าเนินการร่วมกัน (Capacity for Joint Action) หมายถึง 

ความสามารถของกระบวนการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในการน าข้อสรุปหรือข้อตกลงที่ได้ไป

ปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วย 

-  การจัดกระบวนการและสถาบัน  (Procedural and Institutional Arrangement) 

หมายถึง มีการก าหนดโครงสร้างองค์กรและขั้นตอนปฏิบัติงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมส าหรับการจัดการปกครองแบบร่วมมือในทางการปฏิบัติที่มีความชัดเจนและ

ความต่อเนื่อง 

- ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง การมีผู้น าที่มีความสามารถในการก าหนดบทบาทและ

หน้าที่ให้แก่ภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อน าไปปฏิบัติ รวมทั้งเป็นผู้ที่สามารถขับเคลื่อนให้การ

จัดการปกครองด าเนินการไปอย่างต่อเนื่องได้ 
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3.8.3 ผลผลิต ผลสะท้อน และผลลัพธ์ มีดังนี้ 

3.8.3.1 ผลผลิต (Output) หมายถึง การด าเนินการหรือผลผลิตที่มาจากกระบวนการ

จัดการปกครองแบบร่วมมือกันออกมาในรูปแบบของการด าเนินตามนโยบาย/แผน/กลยุทธ์ที่ตกลงกัน 

เช่น มีการสร้างโรงงาน เกิดการจ้างงานประชาชน และมีการบริหารโรงงานอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  

3.8.3.2 ผลสะท้อนกลับ (Feedback Output) หมายถึง ผลสะท้อนกลับจากผลผลิตที่ได้

เมื่อน าไปสู่การปฏิบัติแล้ว หากการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันมีปัญหา เช่น เอกชนที่ร่วมมือถอน

ตัว และอัตราเข้าออกของแรงงานมีสูง เป็นต้น ได้มีการน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการ

ปกครองแบบร่วมมือหรือไม ่

3.8.3.3 ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากผลผลิตของการจัดการปกครอง

แบบร่วมมือกัน ซึ่งเป็นการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดคือประชาชนในพื้นที่มีอัตราการ

ว่างงานที่ต่ า 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

ส าหรับการพรรณนาผลการศึกษา “การจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน (Collaborative 

Governance) ในโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” 

ผู้วิจัยจะท าการพรรณนาผลการศึกษาที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์และการศึกษาเอกสารภายใต้ประเด็นดังนี้ 

1) ภาพรวมของโครงการอุตสาหกรรมฯ 2) การก่อตัวของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันใน

โครงการอุตสาหกรรมฯ 3) การขับเคลื่อนกิจกรรมของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการ

อุตสาหกรรมฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

4.1 ภาพรวมของโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวดัชายแดน
ภาคใต ้
 การก าหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นการลงทุนจากภาคเอกชนในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการลดภาษีให้ต่ าจนถึงระดับที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ 

การให้เช่าที่ดินในราคาถูกและการยกเว้นบังคับใช้กฎหมายในเขตพื้นที่การลงทุน เช่น กฎหมายการผัง

เมือง เครื่องมือทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ประสบความล้มเหลวตลอด นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่

สงบปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ซึ่งรวมระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษเศษที่ไม่สามารถสร้างต าแหน่งงาน

จากการลงทุนของภาคเอกชนได้ ขณะที่เงินที่ไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจของพื้นที่เป็นผลมาจากการ

อัดฉีดงบประมาณด้านความมั่นคงและการพัฒนาเป็นหลัก ซึ่งท าให้หน่วยงานภาครัฐที่มีความ

รับผิดชอบในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้เล็งเห็นถึงความไม่ยั่งยืนและจ าเป็นต้องแสวงหา

ทางเลือกที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาขึ้นมา 

สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามมา โดย

เป็นผลมาจากการที่ภาคเอกชนไม่มีความมั่นใจในการลงทุนและด าเนินธุรกิจ จึงท าให้ประชาชนใน

พื้นที่ได้รับความเดือนร้อนจากการว่างงาน ซึ่งส่งผลให้มีระดับรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้

ชีวิตประจ าวัน ถึงแม้ว่าจะมีการบรรเทาปัญหาจากภาครัฐผ่านโครงการที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน

เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ เช่น โครงการจ้างงานเร่งด่วน โครงการส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีโครงการเหล่านี้กลับไม่มีความต่อเนื่องที่จะสามารถท าให้เป็นตัว
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ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่ให้มีความยั่งยืนได้ ขณะที่เดียวกันรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวช-

ชาชีวะ (โครงการถูกอนุมัติให้ด าเนินในปี พ.ศ. 2552 แต่มีการศึกษาความเป็นไปได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2549) ได้มีความเห็นที่สอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐระดับปฏิบัติการ เช่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ว่าการด าเนินนโยบายที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถแสดงความต้องการ ด้วยการก าหนดเป้าหมายและรูปแบบโครงการ

ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ผ่านการเข้ามามีส่วนนร่วมของผู้

มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหามีความส าคัญที่จะท าให้เกิดความต่อเนื่องและความส าเร็จใน

นโยบายหรือแผนงานของภาครัฐในพื้นที่ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม ถือเป็นอีก

หน่วยงานหนึ่งของภาครัฐที่มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจ รวมทั้งกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ด้วยการมุ่งเน้นและผลักดันให้เกิดธุรกิจอุตสาหกรรม

ขนาดกลาง ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้มีการจ้างงาน และการสร้างอาชีพ

ที่ยั่งยืนให้กับประชาชน จึงท าให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีการรับเรื่องแก้ไขปัญหาปัญหาทาง

เศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพิจารณาว่าควรยึดหลัก “เศรษฐกิจน าการเมือง” ด้วย

การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทาง

เศรษฐกิจ เพื่อยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 

2554) 

จากการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ศึกษาข้อมูลพบว่า ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิต

หลายประเภท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมาก เช่น อุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องเรือน เป็นต้น ยังมีความต้องการแรงงานฝีมือเป็น าจ านวน

มาก เพื่อรองรับกับปริมาณความต้องการของลูกค้า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงได้มีการจัดท า 

“โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2549-2557 โดยมีแนวคิดที่จะใช้โอกาสดังกล่าวในการเชื่อมโยงระหว่างความต้องการแรงงานของ

ภาคอุตสาหกรรมกับปัญหารว่างงานในพื้นที่ เนื่องจากการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มีการ

ชะลอตัวถึงขั้นหยุดนิ่ง โดยภาครัฐจะเป็นหน่วยงานหลักในการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานที่

สนับสนุนการผลิต เป็นภาคส่วนที่ลงทุนในการจัดตั้งสถานที่ประกอบการในลักษณะโรงงาน

อุตสาหกรรม พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต ตลอดจนสนับสนุนการฝึกอบรบให้แก่ประชาชนที่
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ประสงค์จะเข้ามาเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนภาคเอกชนจะสนับสนุนด้านการตลาด 

ด้านต้นทุนการผลิตอื่น ๆ และท าหน้าที่บริหารจัดการโรงงาน ขณะที่ภาคประชาชนจะให้ความร่วมมือ

และสนับสนุนการด าเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อท าให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมของพื้นที่ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2554) 

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้มีการประสานความร่วมมือ (collaboration) ระหว่างภาค

ส่วนต่าง ๆ โดยมิได้เกิดมาจากการก าหนดในลักษณะบนลงล่าง (top-down) โดยในระยะเริ่ม

โครงการทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีการจัดการการส ารวจความต้องการของประชาชนในการ

ประกอบอาชีพ ด้วยการจัดให้มีการท าประชาพิจารณ์เพื่อส ารวจความคิดเห็นของภาคประชาชน 

ภาคเอกชน และภาครัฐในพื้นที่ จากนั้นจึงเริ่มมีการด าเนินโครงการ โดยมีความคิดริเริ่มมาจากการที่

ภาครัฐต้องการแบ่งปันความเสี่ยงกับภาคส่วนอื่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการดึงกลุ่มธุรกิจใน

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและแรงงานจากประชาชนในพื้นที่ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552) 

 

4.2 การก่อตัวของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรมฯ 
การก่อตัวของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรมฯ เกิดมาจาก

บริบทของระบบ (กฎหมายและนโยบาย ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และประเด็น

ความมั่นคงในพื้นที่) ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดตัวขับเคลื่อนความร่วมมือ (การพึ่งพาซึ่งกันและกัน

ของแต่ละภาคส่วน ผู้น าที่ริเริ่มโครงการ และการเชื่อมโยงแต่ละภาคส่วนด้วยสิ่งจูงใจที่คาดว่าจะ

ได้รับ) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

บริบทของระบบ 

โครงการอุตสาหกรรมฯ เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2549-2557 โดยมีกรอบแนวคิดของกฎหมาย

และนโยบายที่เปิดโอกาส หนุนเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือขึ้นมา และ

ยังเป็นตัวก าหนดรูปแบบลักษณะของความร่วมมือระหว่างกัน ที่ประกอบด้วย รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ในปี พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 7 ในปี พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ. 2551-2554) แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)  
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 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2550 หมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐาน

แห่งรัฐ ส่วนที่ 3 แนวนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน มาตราที่ 78 รัฐต้องด าเนินการตาม

แนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดินวรรคสอง ที่บัญญัติว่า  

“จัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขต

อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และ

สนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนในพื้นที”่ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550, 2550, น. 22) 

จากตัวบทข้างต้นการจัดการปกครองประเทศจะประกอบด้วย ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่น โดยมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สามารถแยกได้ออกเป็นสามลักษณะ นั่นคือ

ส่วนราชการทุกระดับมีอ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการตามกฎหมายที่ก าหนด มีความรับผิดชอบใน

การเป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญในการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้ส่วนราชการระดับจังหวัดมีแผน

และงบประมาณในการพัฒนาจังหวัดของตน ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ 

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้เปิดช่องกว้าง ๆ ส าหรับการตีความให้หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่และ

ความรับผิดชอบจัดด าเนินการบริหารราชการให้เหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ โดยการบริหาร

ราชการแผ่นดินที่ก าหนดไว้นั้น แสดงถึงการเอื้อให้เกิดการปรับตัวส่วนราชการให้เป็นไปตาม

สถานการณ์ที่จะสามารถสร้างผลประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด  

 จากแม่บทกฎหมายรัฐธรรมนูญก็น าไปสู่การออกกฎหมายลูกรองรับโดยมีพระราชบัญญัติ

ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ปี พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 

ที่กล่าวว่า  

“การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง

ภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่

ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจการ

ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน” (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545, 2545, นน. 1–2)  

แสดงให้เห็นว่าการบริหารราชการแผ่นดินนั้นมีความต้องการในการมุ่งต่อประโยชน์สุขของประชาชน

เป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นผลมาจากการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในภารกิจของรัฐ ด้วยการบริหารจัดการ ให้มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดความคุ้มค่า รวมทั้งการท าให้หน่วยงานราชการมีขนาดเล็กลงผ่าน

การลดขั้นตอนการปฏิบัติ การลดภารกิจและการยุบบางหน่วยงานที่ไม่มีความจ าเป็นหรือมีความ

ซ้ าซ้อนกัน และน าไปสู่การกระจายอ านาจการตัดสินใจ ภารกิจ ความรับผิดชอบและทรัพยากรให้แก่

ท้องถิ่น พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกเพื่อให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถในการตอบสนองความ

ต้องการของประชาชน การบรรลุภารกิจแห่งรัฐหรือนัยหนึ่งคือสามารถแก้ไขปัญหาสาธารณะของ

ประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่พระราชบัญญัติดังกล่าวให้ความส าคัญเป็นอย่างมากและต่อมาในวรรคที่สามได้

ขยายเพ่ิมเติมว่า  

“ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ” (พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545, 2545, น. 2)  

การบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หรือการจัดการปกครองที่ดี (Good Governance) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดการจัดการปกครอง 

(Governance) ที่ให้ความส าคัญต่อความรับผิดรับชอบของผู้ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้า

มามีส่วนร่วมในการบริหาร อีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนราชการทั้งแผนงาน โครงการ งบประมาณ

และรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งยังให้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตาม

ความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ทั้งนีพ้ระราชบัญญัต ิ(พ.ร.บ.) ดังกล่าวเป็นการอธิบายรายละเอียดถึง

วิธีการท าให้ส่วนราชการเป็นตัวแสดงในการขับเคลื่อนประเทศในการบรรลุเป้าหมายของรัฐ ซึ่งจะต้อง

ลดขนาดของรัฐ (minimize) เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยการกระจายอ านาจแก่

ท้องถิ่นและที่ส าคัญสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 

การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นการบ่งบอกกลาย ๆ ว่าการแก้ไขปัญหาสาธารณะหรือการ
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ให้บริการสาธารณะในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อาจจะไม่สามารถอาศัยเฉพาะ

ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐที่มีการรวมอ านาจและมีความเป็นราชการสูงได้ แต่ต้องใช้

ความสามารถของท้องถิ่นและประชาชนเป็นส่วนประกอบในการเป็นแนวร่วมขับดันภารกิจร่วมกัน 

 ต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ใน

ปี พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในกระทรวงเพิ่มเติมหากมีภารกิจต้องด าเนินการ

มากขึ้น และการปฏิบัติราชการภายในกรมที่ให้บริการหรือเป็นบริการที่เกี่ยวเนื่อง หรือถ้าแยกการ

บริหารออกเป็นหน่วยพิเศษจะสามารถบรรลุเป้าหมายได้ก็ให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานพิเศษขึ้นโดยการ

อนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังระบุถึงการมอบอ านาจภายในหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค

หรือจังหวัด หากไม่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมาย พ.ร.บ. ระเบียบ ค าสั่งหรืออื่น ๆ ซึ่งผู้ที่มีอ านาจหน้าที่

ตามภารกิจนั้นอาจจะมอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในส่วนราชการเดียวกันหรือให้แก่ส่วน

ราชการอื่นก็ได้ โดยการมอบอ านาจนั้นจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อ านาจนั้นไว้

หรือไม่ก็ได้ ซึ่งการมอบอ านาจจะพิจารณาจากความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการต่อประชาชนเป็น

หลัก และให้หน่วยงานภูมิภาคหรือจังหวัดสามารถจัดท างบประมาณตามพระราชกฤษฎีกา

งบประมาณเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหารแบบบูรณาการ และยังได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ภายใน

จังหวัดให้มีความชัดเจนและครอบคลุมในการเป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานราชการส่วนกลางกับ

หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนจังหวัดโดยการเปิดโอกาสให้

เอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมออกแบบการพัฒนาพื้นที่ (พระราชบัญญติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550, 2550) อาจกล่าวได้ว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการ

ปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้มีความชัดเจนเพื่อให้สามารถบริหารราชการแบบบูรณา

การได้ดียิ่งขึ้น โดยก าหนดให้จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและยังให้จังหวัดสามารถยื่นค าขอ

จัดตั้งงบประมาณได้ โดยให้ถือว่าจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ มี

การจัดท าแผนจังหวัดซึ่งเป็นความร่วมมือตกลงกันระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และภาคประชาชน เพื่อให้มีการด าเนินการพัฒนาที่ตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่ โดยค านึงถึง

ศักยภาพของแต่ละจังหวัด รวมทั้งปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของอ าเภอให้ชัดเจนและอ านวยความสะดวก

แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเริ่มมีความเป็นรูปธรรมในการปรับเปลี่ยน
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จากการจัดการปกครองโดยเน้นล าดับชั้นไปสู่การจัดการปกครองเชิงแนวราบมากขึ้นภายในหน่วยงาน

ส่วนราชการระดับภูมิภาคหรือจังหวัดนั่นเอง 

 พระราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง

การบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นข้าราชการ 

พนักงานและลูกจ้างภาครัฐ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นการบริหารราชการเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายที่เป็นประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยท าให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ใน

การด าเนินภารกิจของรัฐ ผ่านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็นและมีการปรับปรุงภารกิจให้

เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อท าให้ประชาชน

ได้รับการตอบสนองและความสะดวกจากการบริการของภาครัฐ (พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546, 2546) การน า พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) นี้ไป

ปฏิบัติของหน่วยงานราชการส่วนต่าง ๆ จะเกิดขึ้นจากการก าหนดแนวทางและเงื่อนไขของ

คณะรัฐมนตรีตามค าแนะน าจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อาจกล่าวได้

ว่า พ.ร.ฎ. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือการจัดการปกครองที่ดีเป็นกฎหมายที่ขยายหลักเกณฑ์

ของการจัดการปกครองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยได้กล่าวถึงเป้าหมายของการบริหารราชการมี

ประชาชนเป็นที่ตั้ง มีการกระจายอ านาจ ด าเนินงานด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมี

ความคุ้มค่า มุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมาย การลดกฎระเบียบและขั้นตอน (Deregulation) ใน

การปฏิบัติราชการ และให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลให้สาธารณะชนได้เข้าถึง 

อีกทั้งได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ จากกฎหมายฉบับนี้ได้ท าให้

รัฐวิสาหกิจบางแห่ง เช่น องค์การขนส่งมวลชน และหน่วยงานทบวง เช่น มหาวิทยาลัย ได้มีการน า

หลักการเครื่องมือของตลาด (market) มาใช้ ซึ่งอาจจะเป็นในลักษณะวิธีการจัดท าสัญญาจ้างหรือการ

ปฏิรูปที่น าหลักการของเอกชนมาใช้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ได้มีการส่งเสริมให้การบริหารราชการ

แผ่นดินของไทยมีการบริหารงานเชิงเครือข่าย (network) ระหว่างหน่วยงานส่วนราชการมากขึน้ 

 ต่อมานโยบายของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ. 2551-2554) ตามแผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552-2555 ในนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระบุว่า  

“รัฐบาลจะส่งเสริมนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และจะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้ส่วนราชการมีความ
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พร้อมและก าลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า และเกิด

ความเป็นธรรมในการให้บริการสาธารณะ และจะมีการปรับปรุงกฎหมายและ

กฎระเบียบให้ทันสมัย รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินนโยบาย

สาธารณะและร่วมในกระบวนการยุติธรรมภายใต้หลักการยุติธรรมชุมชนพร้อมทั้ง

ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะ

อื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการบริหารราชการ

แผ่นดินที่ด”ี (รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี, 2552, น. 120)  

จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจะพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ส่วน

ราชการมีความพร้อมและมีก าลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่าและเกิดความเป็นธรรมใน

การให้บริการสาธารณะ และจะปรับปรุงกฎหมายและการยุติธรรม สนับสนุนการพัฒนาการเมือง และ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินนโยบายสาธารณะ เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่

ดี โดยจะมีการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นอย่างจริงจัง สนับสนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยค านึงถึงความจ าเป็น

และความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น รวมทั้งความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การถ่ายโอน

ภารกิจของการบริหารราชการส่วนกลางให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุน

ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการจัดท างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อให้จังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่สอดคล้องกับแนวนโยบาย

ของรัฐบาล เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของประชาชน 

(วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, 2557, น. 2) รัฐบาลเริ่มมีความชัดเจนที่สนับสนุนให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมด าเนินนโยบายสาธารณะ จึงก าหนดรูปแบบที่ต้องการสร้างความร่วมมือเชิงเครือข่ายใน

สังคม ซึ่งจากในอดีตที่ภาครัฐมักจะมองภาคประชาชนว่าเป็นเพียงแค่ผู้รับบริการจากรัฐไปสู่การเป็น
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หุ้นส่วนในเครือข่ายนโยบายร่วมกับระบบราชการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและลดข้อบกพร่องในการ

แก้ไขปัญหาสาธารณะที่ยุ่งยากซับซ้อน 

 นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555) ที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการปกครองที่เน้นการบูรณาการ

ระหว่างส่วนราชการและส่งเสริมให้เกิดลักษณะกระบวนการทางนโยบายที่ก้าวข้ามความเป็นภาคส่วน

ของรัฐ เอกชน และประชาชนตามที่ระบุไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ก าหนดให้มีการปรับรูปแบบ

การท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ ด้วยการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายร่วมกับฝ่าย/

ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารนโยบายของภาครัฐ  

โดยได้มีการก าหนดในกลยุทธ์ที่ 2.1 ที่กล่าวว่าให้มีการวางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการภายใน

ระบบราชการ โดยจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน

ท้องถิ่น ให้มีขอบเขต อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนและเหมาะสมต่อการพัฒนาประเทศ 

รวมทั้งถ่ายโอนบทบาทภารกิจ การตัดสินใจและทรัพยากรจากส่วนกลางลงสู่หน่วยงานระดับล่าง/

ระดับปฏิบัติการในเขตพื้นที่ และให้มีการออกแบบระบบบริหารราชการส าหรับพื้นที่เฉพาะ เพื่อเป็น

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ ตั้งแต่ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง เช่น สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ การบริหารจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่ติดกับชายแดน การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

พิเศษ เป็นต้น ต่อมาในกลยุทธ์ที่ 2.2 โดยได้ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง

หน่วยงานกลางต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ โดยการเชื่อม

ประสานแนวทางการพัฒนาระบบราชการให้มีความเป็นเอกภาพภายใต้กรอบนโยบายและแผนงาน

เดียวกัน และขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดการบรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ด้วยการท างานเชิง

บูรณาการของหน่วยงานกลาง เพื่อสร้างรอยต่อทางนโยบายให้มีการรอยรัดและระดมความสามารถ

ในทางการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, 

น. 32) 

ต่อมาได้ขยายต่อในกลยุทธ์ที่ 2.3 จัดระบบบริหารราชการให้เอื้อต่อการท างานร่วมกันเป็น

เครือข่ายกับภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็น

ภาคี/พันธมิตร/หุ้นส่วนในการจัดบริการสาธารณะ โดยการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือใน

การท างาน การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในลักษณะ
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การบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย (Networking) และเน้นการท างานแบบหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ 

และภาคเอกชนในงานบริการสาธารณะ (Public-Private Partnership – PPP) โดยศึกษาถึงความ

เป็นไปได้ในการร่วมทุนในโครงการพัฒนาส าคัญ ๆ ของประชาชน นอกจากนี้กลยุทธ์ที่ 2.4 ได้

สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยสร้างความรู้และความเข้าใจแก่

เครือข่ายภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งเน้นการเรียนรู้โดยการ

ปฏิบัติจริง (Action Learning) เพื่อให้ภาคประชาชนมีศักยภาพในการเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม

มากขึ้นจนถึงระดับของการเข้ามาเป็นหุ้นส่วน และร่วมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ

ภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้มีคณะกรรมการภาคประชาชนในทุกระดับ 

และจัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ รวมถึงการ

ริ เริ่มให้มีการวางแผนและจัดท างบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Planning and 

Budgeting) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551, นน. 32-33) 

ขณะเดียวกันลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ก่อนที่จะมีการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรมฯ นั้น ในด้านเศรษฐกิจได้มี

สัดส่วนนอกภาคการเกษตรมากกว่าภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง แต่ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีการ

ประกอบอาชีพอยู่ในภาคการเกษตรสูงกว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ อย่างไรก็ตามประชาชน

ที่เป็นก าลังแรงงานมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนย้ายไปสู่การท างานรับจ้างในภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการมากขึ้น โดยโครงสร้างแรงงานและอาชีพที่ก าลังขยายตัวคือภาคการค้ารายย่อยและธุรกิจขนาด

ย่อย ซึ่งถือเป็นพลวัตของโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมและประชากรในจังหวดัชายแดนภาคใต ้ 

เมื่อน าข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจในแต่ละด้านของภาคใต้กับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มา

เปรียบเทียบกันนั้น โดยเริ่มจากการเติบโตทางเศรษฐกิจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2558 จะเห็นได้ว่า

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉลี่ยต่ ากว่าอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ทั้งภูมิภาค โดยพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าภาคใต้เพียงในปี พ.ศ. 2552 เท่านั้น ต่อมาจ านวนโครงการการ

ลงทุนตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2547-2560 พบว่าการลงทุนในภาคใต้สูงกว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

หลายเท่าตัวในทุก ๆ ปี ส่วนอัตราการว่างงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2558 ปรากฏว่าพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้มีอัตราการว่างงานที่สูงกว่าเกือบทุกปียกเว้น ปี พ.ศ. 2556 ขณะที่สัดส่วนของคนจน
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ต่อประชากร 1,000 คนของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็สูงกว่าภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2559 

อีกด้วย รวมทั้งเมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของภาคใต้กับพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2558 ผลที่ได้คือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า

ภาคใต้นับตั้งแต่เก็บข้อมูลมาเช่นเดียวกัน ดังที่แสดงไว้ในตารางตามล าดับต่อไป 

รูปภาพที่ 7 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,ิ 2560 
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รูปภาพที่ 8 จ านวนโครงการที่มีการลงทุนในภาคใต้ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

 

ที่มา: ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค 5, 2560 
 

รูปภาพที่ 9 อัตราการว่างงานของภาคใต้และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2560ข 
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รูปภาพที่ 10 สัดส่วนคนจนต่อประชากร 1,000 คนของภาคใต้และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2560b  

รูปภาพที่ 11 รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนของภาคใต้ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2560ค  
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ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจตั้งแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ า จ านวนการลงทุนมีจ านวน

น้อย อัตราการว่างงานที่สูง จ านวนสัดส่วนของคนจนมีมากและระดับรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่ า 

โดยเฉพาะในช่วงก่อนเกิดโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่ งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ครบทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2556 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสถานะ

ทางเศรษฐกิจมีความย่ าแย่ลงนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถึงแม้

การที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะไม่มีการติดลบและการว่างงานอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก

ในแต่ละปี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นดังกล่าวมาจากการทุ่มงบประมาณด้านความมั่นคงและการพัฒนา รวมทั้ง

การจ้างงานในภาครัฐบาลที่เกิดจากการขยายตัวของกองก าลังและบุคลากรของภาครัฐ โดยเป็นการ

ขยายก าลังพลในหมู่คนท้องถิ่น (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี  และคณะ, 2555) เช่น ฝ่ายปกครอง 

อาสาสมัครและบัณฑิตอาสา เป็นต้น โดยไม่ได้เกิดมาจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เกิดจากผลิตภาพ

ของแรงงานและการลงทุนของภาคเอกชน เพื่อให้มีการจ้างงานตามปกติ ลักษณะดังกล่าวท าให้

เศรษฐกิจในพื้นที่ต้องมีการพึ่งพิงจากภาครัฐมากเกินไป จนท าให้ไม่สามารถสร้างการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อพื้นที่ได้ ดังนั้นจึงเป็นสภาพบังคับต่อภาครัฐที่

ต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ในการแก้ไขปัญหา 

ส าหรับในด้านสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จากข้อมูลทั่วไปมี

ประชากรรวมทั้งหมด 1.95 ล้านคน ส่วนใหญ่ร้อยละ 83 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 16.99 นับถือ

ศาสนาพุทธ และร้อยละ 0.01 นับถือศาสนาศริสต์/ฮินดู โดยประมาณ (ส านักงานสถิติแห่งชาต,ิ 2560

ก) ส่วนในด้านภูมิหลังทางการศึกษาพบว่ามีประชากรร้อยละ 32 ไม่ได้รับการศึกษาและร้อยละ 68 

ได้รับการศึกษา ที่ประกอบด้วย จบการศึกษาระดับประถมร้อยละ 43 จบระดับมัธยมต้นร้อยละ 12 

จบระดับมัธยมปลายร้อยละ 9 จบระดับปริญญาตรีร้อยละ 4 และจบระดับสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 

0.002 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2559) จากภาพรวมทางสถิติเบื้องต้นเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมเฉพาะ ซึ่งแตกต่างจากคนไทยโดย

ส่วนใหญ่ของประเทศ การก าหนดนโยบายและแนวทางการน าไปปฏิบัติจึงต้องค านึงและให้

ความส าคัญกับประเด็นเหล่านี้เป็นอย่างมาก  

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย คนมลายู คนไทยพุทธและคนจีน โดยถือเป็น

สังคมพหุวัฒนธรรม แต่ก็ได้มีกระบวนการสร้างความเข้มแข็งทางอัตลักษณ์ระหว่างวัฒนธรรมที่
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แตกต่างขึ้น กล่าวคือคนมลายูได้มีการนิยามลักษณะตัวตนและความแตกต่างของตนจากกลุ่มอื่น ด้วย

การใช้มโนส านึกในการแบ่งแยกระหว่าง “ความเป็นเรา” และ “ความเป็นอื่น” ผ่านการผูกติดกลุ่ม

ต่าง ๆ กับเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม นั่นคือหากเป็นคนมลายูจะต้องนับถือศาสนาอิสลาม 

พูดภาษาและมีประเพณีวัฒนธรรมมลายู แต่หากเป็นคนไทย/คนสยามต้องเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธ

และพูดภาษาไทย ขณะเดียวกันหากเป็นคนจีนต้องมีเชื้อสาย ภาษาและวัฒนธรรมจีน การก าหนด

ความชัดเจนของขอบเขตเช่นนี้ จึงท าให้คนมลายูมีความเป็นเอกภาพในการจัดประเภทบุคคลและ

กลุ่มเพื่อเช่ือมความสัมพันธ์กัน อาจกล่าวได้ว่าความเป็นมลายูไม่สามารถแยกออกจากความเป็นมุสลิม 

แต่ความเป็นมุสลิมโดยทั่วไปไม่จ าเป็นต้องมีอัตลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมประเพณีก็ได้ 

เพราะสามารถจ าแนกตามพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกัน แต่ส าหรับสังคมมลายูในที่นี่ประเพณีเป็นส่วน

ส าคัญของอัตลักษณ์ที่เท่ากับความเป็นมุสลิม (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2550, นน. 58–59) ในขณะ

ที่การสื่อสารของประชากรโดยส่วนใหญ่จะใช้ภาษามลายูในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันมากกว่า

ภาษาไทย แต่ก็มีประชากรบางส่วนใช้ทั้งภาษาไทยและภาษามลายูในการสื่อสาร 

การทีค่นมุสลิมในพื้นที่เป็นคนพื้นเมืองดัง้เดิมเชื้อสายมลายูเคยมีอาณาจักรของตนในอดีต ท า

ให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีเอกลักษณ์ทางสังคมและวิถีประชาชนที่แตกต่างจากพื้นที่ส่วนอื่น- 

ๆ ของประเทศ อัตลักษณ์มลายูประกอบไปด้วยการนับถือศาสนาอิสลาม มีเชื้อชาติ ภาษาและ

วัฒนธรรมมลายู ซึ่งมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับทางตอนเหนือของมาเลเซีย เช่น รัฐเคดะห์ กลันตัน ตรัง

กานู จึงท าให้มีความรู้สึกนึกคิดที่สอดคล้องและไว้วางใจในแบบพวกเรากับคนมาเลเซียเพราะมีสาย

สัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเดียวกัน ขณะที่เมื่อเอาตนไปเปรียบเทียบในสังคมที่อาศัยอยู่ ซึ่งคนไทยโดย

ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและพูดภาษาไทยที่เป็นภาษาราชการ แสดงถึงความแตกต่างกันอย่าง

ชัดเจนจากสิ่งที่เขาเป็น ส าหรับคนมลายูมุสลิมนั้นถือว่าอิสลามมิได้เป็นเพียงแค่ศาสนา แต่ยังหมายถึง

ธรรมนูญการด าเนินชีวิตที่ผูกติดอยู่กับความเป็นมลายู การจัดระเบียบและแบบแผนทางสังคมของคน

มลายูนั้นหากพิจารณาระดับครอบครัว คนมลายูมีรูปแบบครอบครัวเชิงเดี่ยวเป็นส่วนมาก ประเพณี

มลายูจะมีอิทธิพลอย่างมากในการจัดล าดับความสัมพันธ์ของสมาชิก โดยมีความเท่าเทียมกันทางเพศ

สูง สังเกตได้จากผู้หญิงมีอ านาจต่อรองและยังเป็นก าลังส าคัญทางเศรษฐกิจในการจุนเจือครอบครัว

ร่วมกับผู้ชาย ขณะที่ให้ความเป็นอิสระต่อลูกในการเลือกหนทางการด าเนินชีวิตในระดับหนึ่ง โดยเป็น

ลักษณะเช่นเดียวกับคนกลุ่มอื่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่เมื่อพิจารณาระดับสังคมแล้ว การ
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ประกอบกิจการหรือการบริหารทางสังคมจะถูกก าหนดด้วยอิทธิพลของศาสนาต่อความสัมพันธ์

ระหว่างเพศชายและเพศหญิง โดยชายจะมีอ านาจตัดสินใจในทางการเมือง ชุมชน สาธารณะและ

ศาสนา (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ, 2550, น. 75)  

 ความสัมพันธ์ระหว่างคนมลายูในพื้นที่กับรัฐบาลไทยมีลักษณะที่ไม่ราบรื่นมากนัก เพราะใน

อดีตที่ผ่านมารัฐบาลไทยมีความพยายามในการด าเนินนโยบายผสมกลมกลืน (assimilation) ทาง

วัฒนธรรมเพื่อให้คนในพื้นที่กลายเป็นไทย โดยเฉพาะผ่านระบบการศึกษาสายสามัญและในบางช่วง

ทางการรัฐไทยยังได้บังคับให้ยกเลิกการใช้ภาษาและการแต่งกายแบบมลายูอีกด้วย เหตุการณ์ดังกล่าว

จึงเปรียบเสมือนการถูกกดทับทางอัตลักษณ์จากนโยบายของส่วนกลาง แต่ด้วยความเชื่อมั่นและความ

ศรัทธาที่ต้องการรักษาอัตลักษณ์ความเป็นมลายู จึงท าให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลไทยและเป็นหนึ่งใน

เหตุผลที่ส าคัญที่ท าให้เกิดสถานการณ์ความไม่สงบยืดเยื้อจนถึงทุกวันนี้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

ส่งผลให้คนมลายูมุสลิมไม่มีความไว้ใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานและไม่ให้การยอมรับและสนับสนุน

นโยบายต่าง ๆ ที่มาจากรัฐบาลไทย นโยบายและโครงการในการพัฒนาพื้นที่ที่ผ่านมามักไม่ตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ เนื่องจากการไม่มีความรู้ความเข้าใจระหว่างกันของภาครัฐและ

ภาคประชาชน กล่าวคือคนมลายูมองการเข้ามาของรัฐและนายทุนว่าจะมีผลในการตักตวง

ผลประโยชน์ด้วยการท าลายอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ขณะที่รัฐเองก็มองว่าการที่คน

มลายูมุสลิมมีทักษะในการใช้ภาษาไทยทางการต่ าเป็นอุปสรรคในการพัฒนา อีกทั้งกระบวนการใน

การพัฒนาพื้นที่ยังขาดการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง จึงท าให้นโยบายหรือโครงการ

ที่ถูกน าไปปฏิบัติในพื้นที่ไม่สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ (เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และอร

อร ภู่เจริญ, 2552, นน. 40–41) เพราะการออกแบบแนวทางการพัฒนามักถูกก าหนดจากส่วนกลาง 

โดยปราศจากการค านึงถึงพื้นที่เฉพาะอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความไม่บรรจบกันระหว่างความ

ต้องการที่แท้จริงของประชาชนกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ ส่งผลให้พื้นที่แห่งนี้ไม่ได้รับ

การพัฒนาอย่างที่ควร  

ขณะเดียวกันความเป็นมลายูมุสลิมได้ส่งผลให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็นสังคม

ที่มีลักษณะปิด ซึ่งเป็นผลมาจากความเข้มแข็งของศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม จึงท าให้เกิดการ

ว่างงาน ระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ต่ ากว่าพื้นที่ส่วนอื่นของประเทศ เมื่อผสมผสานกับความไม่

เข้าใจของภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่ยิ่งซ้ าเติมให้ภาวะความยากจนในพื้นที่เลวร้ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
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ถูกลิดรอนสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติจากการถูกกีดกันด้วยกฎหมายและความเสียเปรียบ

จากกลุ่มทุนขนาดใหญ่ ความเปราะบางและความยุ่งยากซับซ้อนทางสังคมวัฒนธรรมเช่นนี้เองที่ท าให้

นโยบายสาธารณะที่ถูกน าไปใช้ในพื้นที่ต้องประสบกับความล้มเหลว ในขณะเดียวกันรูปแบบการ

จัดการปกครองในพื้นที่ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความล าบาก 

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมสามารถเป็นได้ทั้งความได้เปรียบและความเสียเปรียบต่อ

หน่วยงานภาครัฐ กล่าวคือหากภาครัฐสามารถดึงจุดแข็งของพื้นที่เข้ามาสนับสนุนเป้าหมายทาง

นโยบายก็จะเป็นประโยชน์ในการบรรลุได้ แต่หากไม่สามารถดึงจุดแข็งของพื้นที่ได้ และยังมีการ

ก าหนดนโยบายที่ไม่ค านึงถึงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมจะยิ่ง เข้าไปซ้ าเติมปัญหา จนส่งผลให้

นโยบายประสบความล้มเหลวในท้ายที่สุด ซึ่งจากกรณี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้ว

ว่าภาครัฐล้มเหลวในการท าให้คนมลายูยอมรับและสนับสนุนแนวทางที่ก าหนดซึ่งท าให้เกิดอุปสรรค

ต่อการด าเนินนโยบาย เพราะข้าราชการที่เป็นผู้ปฏิบัติในพื้นที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจต่ออัตลักษณ์ของ

คนในพื้นที่ อีกทั้งยังยัดเยียดปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์มลายูให้กลายเป็นไทย แทนที่จะรับฟังความคิดเห็น

เพื่อสร้างความเห็นพ้องต้องกันจากคนในพื้นที่และให้มีการยอมรับวิธีการแก้ไขปัญหาของรัฐ แต่

ตรงกันข้ามภาครัฐกลับท าให้ปัญหามีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นไปอีก  

นอกจากนี้ประเด็นความมั่นคงในพื้น ที่เป็นผลมาจากการปะทุของความขัดแย้งรอบใหม่

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ท าให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ 4 อ าเภอของสงขลา

ต้องถูกปกคลุมด้วยหมอกควันของความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งทศวรรษ โดย

ลักษณะของปัญหามีความสลับซับซ้อน ละเอียดอ่อน และเชื่อมโยงกันในหลายมิติ ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่

ถูกน ามาเป็นเงื่อนไขของปัญหาคือ ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์

เฉพาะของคนในพื้นที่ รวมทั้งคนมลายูมุสลิมยังมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดวิถีชีวิต 

เพื่อให้ด ารงอยู่ในสังคมไทยภายใต้ความเข้าใจ และการยอมรับบนพื้นฐานของความเป็นอัตลักษณ์ของ

ตน (สภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2560, น. 1) จากเหตุผลข้างต้นจึงน าไปสู่การต่อต้านรัฐบาลไทยด้วย

ความรุนแรง ซึ่งท าให้พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เกิดความไม่สงบที่ส่งผลให้มีการสูญเสียในชีวิตและ

ทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก 

ความขัดแย้งในครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลไทยกับฝ่ายก่อความไม่

สงบที่มีอุดมการณ์ในการแบ่งแยกดินแดน โดยกลุ่มก่อเหตุที่อยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากกองก าลังของ
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กลุ่ม Barisan Revolusi Nasional หรือ BRN ด้วยการใช้แผนปฏิบัติการทางทหารที่ขัดกันไปมา

ระหว่างสองฝ่าย ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็น “การปะทะกันระหว่างรัฐที่รวมศูนย์อ านาจ กับขบวนการ

ต่อต้านซึ่งเป็นตัวแทนผลประโยชน์และความทุกข์ยากของชนกลุ่มน้อยด้านชาติพันธุ์มลายูในพื้นที่ จน

กลายเป็นรูปแบบความขัดแย้งที่ชัดเจนระหว่างรัฐกับชนกลุ่มน้อยที่มีความต่างในมิติทางวัฒนธรรม

และชาติพันธ์ุ” (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2557) นอกจากนี้ความขัดแย้งในพื้นที่ซึ่งมีความละเอียดอ่อน

สูงและมีการต่อสู้ด้วยอาวุธเพื่อช่วงชิงการควบคุมพื้นที่ โดยสถานการณ์ความขัดแย้งที่รุนแรงที่มีการ

ตอบโต้ไปมานั้น ทางฝ่ายกลุ่มก่อความไม่สงบมีความพยายามในการเอาชนะอ านาจทางการเมืองและ

ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองแบบรวมศูนย์ของรัฐไทยไปเป็ นการปกครองตนเอง 

(autonomy) หรือกลายเป็นรัฐอิสระ ขณะเดียวกันรัฐบาลไทยเองก็ก าลังประสบกับปัญหา “การขาด

ดุลด้านความชอบธรรม” ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะมีการใช้ปฏิบัติการ

ทางทหารที่ไปละเมิดสิทธิของประชาชนเป็นจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างการยอมรับ

และความไว้วางใจกับประชาชน ด้วยการที่รัฐบาลไทยจะต้องเปิดพื้นที่ทางการเมือง เพื่อให้ประชาชน

เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จนน าไปสู่การให้ความร่วมมือกับรัฐในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (ดันแคน 

แม็คคาร์โก, 2555) โดยมิใช่เป็นการใช้อ านาจหรือก าลังมาบังคับให้ประชาชนยอมรับความชอบธรรม

ที่รัฐสร้างขึ้นมาดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 (ขยาย

ถึง 2559) และปี พ.ศ. 2560-2562 ที่ถือเป็นแม่บทหลักในการเป็นแนวทางปฏิบัตดิ้านความมั่นคงของ

รัฐต่อพื้นที่ได้อธิบายว่าปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นน้ัน 

“...เป็นผลมาจากเงื่อนไขที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันใน 3 ระดับ คือ 1) เงื่อนไขระดับ

บุคคล ที่เกิดจากกลุ่มที่มีอุดมการณ์แตกต่างจากรัฐ การสร้างเงื่อนไขของเจ้าหน้าที่

รัฐบางคน ภัยแทรกซ้อน และการใช้ความรุนแรงอันมีเหตุมาจากความแค้นและ

ความเกลียดชัง 2) เงื่อนไขระดับโครงสร้าง คือ โครงสร้างการปกครองและการ

บริหารราชการ ถึงแม้จะมีการกระจายอ านาจแล้วก็ตาม แต่ประชาชนบางส่วนยัง

รู้สึกไม่สามารถสนองตอบกับความต้องการ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเลือกปฏิบัติ 

และขาดอ านาจในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองอย่างแท้จริง และ 3) เงื่อนไข

ระดับวัฒนธรรม คนมลายูมุสลิมในพื้นที่บางส่วน รู้สึกแปลกแยก ไม่เป็นส่วนหนึ่ง
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ของสังคมไทย โดยเห็นว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐบางคนที่ยังขาดความรู้ ความ

เข้าใจ หวาดระแวง และมีอคติ ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนใน

พื้นที.่..” (สภาความมั่นคงแห่งชาต,ิ 2555, นน. 4–5, 2560, น. 2) 

โดยเงื่อนไขเหล่านี้ได้ท าให้คนในพื้นที่บางส่วนเห็นด้วยกับฝ่ายก่อความไม่สงบที่ เลือกใช้ความรุนแรง 

และยังเป็นเง่ือนไขส าคัญในการน าไปเป็นข้อกล่าวอ้างเพื่อใช้ความรุนแรงในการต่อต้านรัฐบาลไทย ซึ่ง

เงื่อนไขที่เปราะบางดังกล่าวได้ถูกพัฒนาให้เป็นวาทกรรมเพื่อสร้างความชอบธรรมต่อการบรรลุ

เป้าหมายของฝ่ายก่อความไม่สงบอีกด้วย 

จากฐานข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Incident Database-

DSID) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2560 เกี่ยวกับการรายงานผลสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ใต ้พบว่า จ านวนเหตุการณ์ความไม่สงบ ผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

จากช่วงแรกที่เกิดจนถึงปัจจุบัน (ดูจากรูปภาพ) ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยอาจจะ

สามารถปิดช่องว่างและกระชับอาณาบริเวณในการก่อเหตุให้แคบลงจากฝ่ายก่อความไม่สงบได้มาก

ขึ้นเรื่อย ๆ หรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนยุทธวิธีของฝ่ายก่อความไม่สงบจากสนามการทหารไปสู่สนาม

ทางการเมืองมากขึ้น  

รูปภาพที่ 12 เปรียบเทียบจ านวนสถานการณ์ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บรายปี ระหว่างปี พ.ศ. 2547-
2560 
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อีกทั้งเมื่อพิจารณาเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ปรากฏว่ามีการ

กระจายตัวของจุดเกิดเหตุที่ครอบคลุมทุกอ าเภอของจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส แต่ใน

ขณะเดียวกันกลับมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ า ๆ ที่ท าให้มีการกระจุกตัวเป็นจ านวนมากอยู่แค่เฉพาะบาง

อ าเภอ ซึ่งประกอบด้วยเมืองปัตตานี ยะหริ่ง หนองจิก เมืองยะลา รามัน สายบุรี และระแงะ โดยพื้นที่

ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ ซึ่งในอดีตเคยถูกรัฐบาลสยามออกข้อบังคับ

ส าหรับการปกครองเจ็ดหัวเมืองในปี พ.ศ. 2444 จนน าไปสู่การต่อต้านขึ้นและในปี พ.ศ. 2452 รัฐบาล

ได้มีการผนวกรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสยามในที่สุด อีกทั้งพื้นที่เหล่านี้ยังเคยมีเหตุการณ์ส าคัญ

เกิดขึ้นอีกด้วย เช่น ในปี พ.ศ. 2490 ได้เกิดเหตุการณ์การลุกขึ้นสู้ของชาวบ้านที่หมู่บ้านปาลุกาสา

เมาะ อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส และในปี พ.ศ. 2518 มีการสังหารชาวบ้านที่สะพานกอตอ ซึ่ง

เป็นรอยต่อที่เชื่อมอ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีกับอ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กล่าวได้ว่าจ านวน

ความถี่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาจจะเป็นผลมาจากความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ฝั่งราก

ลึกในพื้นที่นั้น ๆ โดยได้กลายเป็นเสมือนภาพตัวแทนทางอัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความ

เป็นมาทางประวัติศาสตร์ของปาตานี ความเข้มข้นทางชาติพันธุ์มลายูและความเข้มแข็งของศาสนา

อิสลาม (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศร,ี 2560)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศร,ี 2560  

รูปภาพที่ 13 แผนที่เปรียบเทียบเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ระหว่างมกราคมปี พ.ศ. 2547 - 2560 
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ความรุนแรงที่ยืดเยื้อเป็นเวลากว่า 14 ปีได้ก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “ระบบของความรุนแรง” 

ขึ้น กล่าวคือเมื่อเวลาผ่านไปความขัดแย้งและความรุนแรงที่ด ารงอยู่อย่างต่อเนื่องได้ท าให้เกิดการ

คลี่คลายขยายตัว มีความแปรปรวน และมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยเป็นผลมาจากพลวัตของปัจจัย

ภายใน เช่น ฝ่ายก่อความไม่สงบ ฝ่ายความมั่นคง ประชาชน และปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายของ

รัฐบาลไทย ท่าทีของแกนน ากลุ่มก่อความไม่สงบ ที่สะท้อนให้เห็นระบบของความรุนแรงที่ด ารงอยู่ใน

พื้นที่ จึงท าให้เกิดแบบแผนของความขัดแย้งที่มีพลวัตขึ้น โดยมีตัวขับเคลื่อนสองด้านหลักคือ ด้าน

หนึ่งเป็นเรื่องปฏิบัติการทางทหารที่มีการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ในสนามสงครามหรือการต่อสู้

กันทางอาวุธระหว่างฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายก่อความไม่สงบระดับปฏิบัติการ ซึ่งมีแนวคิดและ

อุดมการณ์อยู่บนพื้นฐานความเป็นชาตินิยม โดยมิใช่เป็นกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายหรือการขัดกันของ

ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ด้านที่สองเป็นเรื่องการต่อสู้กันทางการเมืองที่ท าให้เกิด

การเจริญเติบโตของสัมพันธภาพในสนามการเจรจาสันติภาพ ด้วยการขับเคลื่อนจากพลังทางสังคม

ของภาคประชาสังคมและประชาชนในพื้นที่ พัฒนาการของความขัดแย้งในรอบหลายปีที่ผ่านมาได้ท า

ให้มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสนามความรุนแรงกับสนามทางการเมืองหรือการเจรจาสันติภาพ ซึ่ง

ความสัมพันธ์ลักษณะนี้ได้แสดงนัยส าคัญคือ พลังการเคลื่อนไหวในสนามการเมืองได้ส่งผลทั้งทางตรง

และทางอ้อมต่อการลดเงื่อนไขของความรุนแรงที่เป็นผลให้มีการลดระดับและจ านวนของความรุนแรง

ลง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในสนามความขัดแย้งที่

รุนแรงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมในสนามทางการเมืองโดยผ่านการเจรจาสันติภาพ (ศรี-

สมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2560) กล่าวอย่างสั้นได้ว่าพลวัตของเหตุการณ์ได้กลายเป็นภาพสะท้อนของ

ระบบความรุนแรงที่ได้รับอิทธิพลมาจากการใช้แนวทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใน

พื้นที่มากขึ้น 

จากการส ารวจผลกระทบของประชาชนจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่  ซึ่งเป็นข้อ

ค าถามบางส่วนจาก “ผลการส ารวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (Peace Survey)” ในครั้งที่ 1, 2 และ 3 โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนทั่วไปประมาณ 

4,800 คน ระบุว่า ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ รายได้มาก

ที่สุด (สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ และคณะ, 2559ก, 2559ข, 

2560) ซึ่งพลวัตของความรุนแรงที่เกิดขึ้นถึงแม้จะมีแนวโน้มของจ านวนที่ลดลงเรื่อย ๆ แต่หากไม่มี

การยุติการใช้ความรุนแรงทั้งจากฝ่ายก่อความไม่สงบและฝ่ายความมั่นคงก็จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
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การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ และยังจะส่งผลบานปลายจนก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและครอบครัว

ตามมาอีกด้วย ดังที่ วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม (สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2561) ได้กล่าวไวว้่า 

“ปัญหาความไม่สงบได้ก่อให้เกิดปัญหาในมิติต่าง ๆ มิติหนึ่งก็คือด้านเศรษฐกิจที่ท า

ให้ประชาชนมีการว่างงานเกิดขึ้น โดยในพื้นที่อ าเภอรือเสาะมีการว่างงานค่อนข้าง

สูงมากเกือบร้อยละ 40 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งท าให้บางครอบครัวจ าเป็นต้องละ-

ทิ้งถิ่นฐานเพ่ือไปประกอบอาชีพนอกพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ (มาเลเซีย) ส่งผลให้

เกิดปัญหาครอบครัวที่พ่อแม่ลูกต้องแยกกันอยู่ ซึ่งท าให้เกิดอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหา

ด้านสังคม...” 

นั่นจึงแสดงให้เห็นว่าปัญหาเร่งด่วนที่ภาครัฐจะต้องแก้ไขปัญหานอกจากการสร้างความสงบสันติแล้ว 

ยังจ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้มีการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ

ประชาชน  

นอกจากนี้ประเด็นความมั่นคงในพื้นที่ยังได้กลายเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจ 

เนื่องจากผลกระทบที่เกิดจากความรุนแรงอย่างต่อเนื่องได้ส่งผลให้ภาคเอกชนไม่มีความมั่นใจในการ

ลงทุน อีกทั้งผู้ประกอบการรายเดิมที่ด าเนินธุรกิจในพื้นที่กลับได้รับความเสียหายจนมีการยกเลิก

กิจกรรมทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นจ านวนมาก สิ่งที่เกิดขึ้นได้ส่งผลให้การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจเกิดการหดตัวหรือขยายตัวในระดับที่ติดลบในบางช่วง ตามที่ โดม ถนอมบูรณ์ (สัมภาษณ์, 3 

พฤษภาคม 2561) ได้อธิบายว่า 

“ปัญหาความไม่สงบส่งผลต่อเศรษฐกิจมาก เพราะ GDP ของจังหวัด ภาคหรือ

ประเทศของไทยต้องพึ่งการส่งออกสินค้าจากภาคการผลิต...แต่พอเกิดปัญหาความ

ไม่สงบนักธุรกิจไม่กล้าที่จะลงทุน โดยนักธุรกิจรายใหม่ไม่มีการลงทุนเลยในช่วงที่มี

เหตุการณ์ความไม่สงบทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อน าเงินทุนไปตั้งโรงงานในพื้นที่ ส่วนนัก

ธุรกิจรายเดิมก็ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ เช่น การที่แรงงานหยุดงาน การ

ขนส่งวัตถุดิบเป็นไปได้ยาก ลูกค้าเดิมไม่มีความเชื่อมั่นจึงมีการถอนค าสั่งการผลิตฯ 

สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหดตัว”  
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ตัวขับเคลื่อนความร่วมมือ 

สถานการณค์วามไม่สงบที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลา 14 ปีได้ส่งผลให้ประชาชนขาดรายได้และท าให้

เกิดความยากจนสูงขึ้นเป็นวงกว้าง หากปล่อยให้สถานการณ์เหล่านี้ด าเนินต่อไป โดยไม่ให้ความสนใจ

อาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่นเป็นห่วงโซ่ตามมา การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ปกติทั่วไปจะอาศัย

ภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก โดยภาครัฐจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการลงทุนโครงสร้าง

พื้นฐานที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ แต่ปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้ท าให้เกิดความไม่

แน่นอนของสถานการณ์ในพื้นที่ อีกทั้งความรุนแรงจากการใช้อาวุธท าลายล้างกัน เช่น อาวุธสงคราม 

ระเบิด เป็นต้น เพื่อตอบโต้กันไปมาระหว่างฝ่ายความมั่นคงของรัฐกับฝ่ายก่อความไม่สงบได้ส่งผล

กระทบให้ธุรกิจของภาคเอกชนที่ด าเนินการอยู่ในพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก จากเหตุ

ดังกล่าวจึงท าให้นักลงทุนขาดความเชื่อมั่นในการลงทุนประกอบธุรกิจ เมื่อไม่มีการลงทุน จาก

ภาคเอกชนในพื้นที่ การดูดซับประชาชนเข้าสู่ระบบแรงงานจึงไม่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้ประชาชนในพื้นที่มี

การว่างงานและอัตราความยากจนสูง วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม (สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2561) ไดก้ล่าวว่า 

“...หากปล่อยให้เอกชนเข้ามาลงทุนเองเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนด้วยสถานการณ์

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพราะเอกชนไม่มีความมั่นใจเนื่องจากการลงทุนต้อง

ใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เอกชนจึงไม่กล้าเสี่ยงโดยการเอางบประมาณมาเทลงใน

สภาพพื้นที่ไม่มีความแน่นอนสูง (อย่าง 3 จังหวัด) ขณะที่ความมั่นใจของนักลงทุน

จะมีก็ต่อเมื่อได้เห็นถึงความยั่งยืนในการน าเงินไปลงทุนประกอบธุรกิจ ดังนั้นจึง

เป็นไปไม่ได้ที่เอกชนจะด าเนินการเอง ดังนั้นจึงได้เสนอโมเดลที่จะต้องให้รัฐเข้ามา

สนับสนุนการลงทุนน าร่องแล้วให้เอกชนมาบริหาร” 

การที่เอกชนในฐานะที่เป็นเครื่องจักรที่ส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจไม่มีการลงทุนตามปกติ 

จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องมีการด าเนินการลงทุนทดแทน ขณะที่หากอาศัยเฉพาะภาครัฐเป็น

ตัวกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนสาธารณะหรือตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 

อาจจะไม่สามารถท าให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวได้ เพราะพลังการขับเคลื่อนให้เกิด

กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจะต้องมีเอกชนเป็นผู้สานต่อ แต่การพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัย

การลงทุนจากภาคเอกชนกลับไม่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีเงื่อนไขด้านความมั่นคงอย่างพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จึงท าให้ต้องมีการระดมความสามารถของภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและ

กัน โดยให้ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนในการจัดตั้งสถานประกอบการในลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง
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เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ประชาชนที่จะมาเป็น

พนักงานในโรงงาน และภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 

2552) ด้วยการสนับสนุนโครงการให้มีความมั่นคงต่อเนื่องตามแนวคิดของโครงการอุตสาหกรรมฯ 

ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท โดยเหตุผลที่ว่า

ท าไมจึงต้องมีการพึ่งพากันระหว่างกันของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนนั้น อันเน่ืองมาจาก 

“ความร่วมมือถือเป็นหัวใจของการด าเนินโครงการที่ยั่งยืน มองว่าการอยู่ร่วมกันใน

สังคม ซึ่งมีการพึ่งพาอาศัยกันในหลายมิติหลายภาคส่วนอยู่แล้ว หากทุกภาคส่วน

มาร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อบูรณาการท างานร่วมกัน โดยการจับมือสนับสนุนซึ่งกันและ

กัน (Hand in Hand) โดยภาครัฐเป็นหน่วยงานสนับสนุนการลงทุนและผลักดัน

โครงการให้เกิดขึ้น ด้วยการดึงภาคเอกชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการ และภาค

ประชาชนที่เข้าเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมตามความถนัดของประชาชน มัน

ก็จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีความเชื่อมั่นว่าหากทุก ๆ ภาคมี

ส่วนร่วมแล้วจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ...” (วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม , 

สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2561) 

ด้วยเหตุนี้การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยภาค

ส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง เนื่องจากการมีความไม่แน่นอนและความซับซ้อนของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงท าให้

ต้องมีการประสานความร่วมมือด้วยการใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาช่วยกันผลักดันให้เกิดเป็นผลส าเร็จ 

ภาครัฐซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและมีทรัพยากรสามารถเป็นผู้เริ่มผลักดันโครงการในลักษณะ

ของความร่วมมือผ่านการจัดสรรงบประมาณและมอบหมายความรับผิดชอบให้กับหน่วยงานราชการ

ร่วมกับภาคส่วนอื่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระจายความเสี่ยงในการลงทุนในระยะแรกเริ่ม และ

ให้ภาคเอกชนที่มีความสามารถในการด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมที่ถูกเลือกเข้ามาบริหารจัดการ รวมทั้ง

สร้างความร่วมมือกับภาคประชาชนให้เข้ามาสนับสนุน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนโดยร่วมท าหน้าที่

ช่วยกันรักษาความปลอดภัยต่อโรงงาน ดังนั้นการสร้างความร่วมมือกันด้วยการพึ่งพาซึ่งกันและกันจึง

เป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ หากต้องการให้เกิดการแก้ไขปัญหาการว่างงานและความยากจนใน

พื้นที่  

 จุดเริ่มต้นของโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้เกิดขึ้น เมื่อช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2549 โดยทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ด าเนิน
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โครงการ One Idea One Month เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกิดความคิด

สร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์การและการให้บริการแก่ประชาชน โดยในช่วงนั้น โดม ถนอมบูรณ์ ซึ่ง

เป็นบุคลากรที่ท างานอยู่ในส านักพัฒนาขีดความสามารถงานส่งเสริมอุตสาหกรรม (สพอ.กสอ.) กรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรมและยังมีบ้านเกิดอยู่ในอ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ

ของการหาแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน

พื้นที่ จึงเป็นผู้น าที่ริเริ่มโครงการขึ้น โดยในช่วงเวลานั้น โดม ถนอมบูรณ์ ได้ปรึกษาหารือกับ วิเชษฐ์ 

ไทยทองนุ่ม ว่า 

“...วันนี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาความไม่สงบที่ก่อให้เกิดการว่างงาน

มากมาย เราน่าจะมีโครงการอะไรมารองรับให้ประชาชนมีงานท าและงานน้ันมีความ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วย...ผลการศึกษาพบว่าสตรี

มุสลิมมีความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้าสูงมาก จึงตัดสินใจเลือกโรงงานตัดเย็บ

เสื้อผ้า ไม่ใช่แค่ฝึกอบรมให้ประชาชนมีความสามารถเพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่จะเอา

อุตสาหกรรมลงมาในพื้นที่เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้า

อย่างเป็นรูปธรรม เพราะมองว่าโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมในพื้นที่ เช่น น้ าเสีย มลภาวะ และยังเป็นโครงการที่มีความ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อีกด้วย” (วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม, สัมภาษณ์, 18 

เมษายน 2561) 

ต่อมาจึงได้มีการน าเสนอแนวคิดในการริเริ่มโครงการอุตสาหกรรมฯ ให้แก่ผู้บริหารกรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อขอความเห็นชอบให้มีการริเริ่มโครงการดังกล่าว โดยได้พิจารณาเลือก

อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เป็นพื้นที่น าร่องโครงการและหลังจากนั้นก็ได้มีการขยายต่อไปยัง

พื้นที่อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา และอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งทั้งสามพื้นที่มีความพร้อมใน

ด้านการขนส่ง ด้านแรงงาน และด้านสาธารณูปโภค  

หลังจากโครงการอุตสาหกรรม ฯ ได้ผ่านความเห็นชอบ ทางกรมอุตสาหกรรมได้มอบหมาย

ให้ โดม ถนอมบูรณ์ เป็นผู้จัดการโครงการ โดยเป็นผู้ที่รับผิดชอบตั้งแต่การศึกษาความเป็นไปได้ด้าน

งบประมาณร่วมกับกรมบัญชีกลาง รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป

และสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย พร้อมทั้งปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการ
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ผลิตอุตสาหกรรมเสื้อผ้าส าเร็จรูป อีกทั้งยังศึกษาลู่ทางการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมไปถึงได้มีการจัดสัมมนา

ชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและหน่วยงานสนับสนุนต่าง 

ๆ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าข้อเสนอเพื่อน าเสนอต่อผู้บริหาร ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวไป

นั้นมีระยะเวลาการด าเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ. 2549  

กิจกรรมต่อมาที่ ได้มีการขอความเห็นชอบและการสนับสนุนโครงการอุตสาหกรรมฯ จาก

ผู้ว่าราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (ศอ.บต.) และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยทาง ศอ.บต. และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมของ

กระทรวงอุตสาหกรรมได้อนุมัติงบประมาณในการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 

พัฒนาบุคลากรในพื้นที่และการประชาสัมพันธ์ และยังมีการจัดท างบประมาณประจ าปีเสนอส านัก

งบประมาณ กระทรวงการคลัง เพื่อให้เป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการจนครบตามพื้นที่

เป้าหมายที่ก าหนด นอกจากนี้ยังได้ให้จังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการอ านวยการโครงการในพื้นที่ขึ้น ซึ่ง

ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งใน

อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อ าเภอรามัน จังหวัดยะลาและอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ใน

คณะกรรมการดังกล่าวนั้น โดม ถนอมบูรณ์ตัวแทนจากกรมอุตสาหกรรมได้ท าหน้าที่เป็นกรรมการ

และเลขานุการ   

ทั้งนี ้การริเริ่มของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงาน

ที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นรูปแบบที่ถูกก าหนดทิศทางจากภายนอก โดยมีกรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานก าหนดรายละเอียดของโครงการและภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม 

รวมทั้งได้มีการจัดตั้งรูปแบบโครงสร้าง (plate form) องค์กรในการด าเนินงาน ซึ่งผู้น าที่ริเริ่ม

โครงการคือ โดม ถนอมบูรณ์ ท าหน้าที่จูงใจหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่นให้เข้าสู่กระบวนการร่วมมือ สร้าง

การยอมรับและแสวงหาการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ถึงแม้ภาครัฐจะเป็นผู้ริเริ่ม แต่การเข้ามามี

ส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ใช้วิธีการสมัครใจและให้ความเป็นอิสระในกระบวนการ

ความร่วมมือ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสนใจ เป้าหมาย ผลประโยชน์และการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ระหว่างกัน  
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อย่างไรก็ตามการจะยึดโยงภาคส่วนต่าง ๆ ให้เข้ามาอยู่ในกรอบความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง

และสม่ าเสมอในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน จ าเป็นต้องอาศัยสิ่งจูงใจที่ตามมา โดยภาคส่วนที่เข้าร่วม

ในโครงการอุตสาหกรรม ฯ มีสิ่งจูงใจที่ตามมาแตกต่างกัน กล่าวคือส าหรับภาครัฐที่มีตั้งแต่กรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัด อ าเภอ และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมไม่มีความชัดเจน เพราะถือว่า

เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการ

แสวงหารูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่ผ่านความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ โดย โดม ถนอม

บูรณ์ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2561) ในฐานะตัวแทนของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและเป็นผู้ริเริ่ม

ให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาได้กล่าวว่า “สิ่งจูงใจของภาครัฐไม่มี โดยมีแต่ว่าจะท าอย่างไรให้สามารถแก้ไข

ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้ ทุกโครงการเข้าไปเพื่อแก้ปัญหา ท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดีถือเป็นหน้าที่

ของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน” และ วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม (สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2561) ได้

ขยายความเพิ่มเติมว่า 

“...โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ

โครงการ Hand in Hand เป็นเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ

ช่วยพลิกพื้นที่แห่งนี้ให้กลับมามีความสุขมีรอยยิ้มอีกครั้งและเกิดความสงบสุข ในแง่

ของการให้คนมีรายได้ในการด าเนินชีวิตและมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นโครงการ

นี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทุกภาคส่วนจึงมีความมุ่งมั่นที่จะ

ท าให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยการสร้างงาน 

เศรษฐกิจ รายได้และความสุขให้คนในพื้นที่อย่างยั่งยืน” 

กระนั้นก็ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจต่อพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของภาครัฐก่อน

หน้านี้ได้กลายเป็นอัมพาต เพราะไม่สามารถสร้างผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงให้เห็นอย่างเป็น

รูปธรรม ภาครัฐในฐานะองค์การทางสังคมที่มีอ านาจและทรัพยากรมากที่สุดจ าเป็นต้องแสวงหาแนว

ทางแก้ไขปัญหาให้เกิดขึ้น สิ่งจูงใจที่ตามมาอย่างส าคัญที่รัฐจะได้รับคือความชอบธรรมที่ได้จาก

ประชาชน หากสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจซึ่งได้รับผลเชิงลบจากปัญหาความไม่สงบได้ ปัญหา

สาธารณะทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของภาครัฐในการ

จัดการแก้ไข หากปล่อยให้เกิดขึ้นอาจจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา ซึ่งจะยิ่งเป็นการยากต่อการหา

แนวทางรับมือ อาจกล่าวได้ว่าสิ่งจูงใจส าคัญที่ท าให้รัฐเลือกที่จะร่วมมือกับภาคส่วนอื่นคือ



 131 

ผลประโยชน์ในแง่ของการยอมรับจากประชาชนในการสร้างความชอบธรรมต่อการด ารงอยู่ของรัฐกับ

การมองเห็นโอกาสที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา เพราะเครื่องมือทางนโยบายเก่า ๆ ที่เคยใช้ได้ใน

พื้นที่ปกติอื่น ๆ แต่กลับไม่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้พื้นที่ที่มีสถานการณ์

ของความไม่แน่นอนอย่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ดังนั้นการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนอื่นจึง

เปรียบเสมือนทางเลือกใหม่ในการจัดการกับปัญหาความล้มเหลวในการฟื้นฟูและประคองให้

เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ให้ชะงักงันมากกว่านี้ 

ขณะที่ภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมก็มีสิ่งจูงใจที่ตามมาเช่นกัน นอกเหนือจากประโยชน์ที่

ได้รับการแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายการลงทุนในตอนเริ่มต้น เช่น โรงงาน เครื่องจักร และการฝึกอบ

รบพนักงาน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของภาครัฐเป็นหลักแล้ว ยังมีในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจที่

จะให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่ให้มีงานท ามีรายได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้

ดีขึ้นอีกด้วย อับดุลเราะห์มาน เจะดีรากี (สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2561) กรรมการบริหารบริษัท อา-

เชอร์สปอร์ต จ ากัด เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ Hand in Hand ในอ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้อธิบาย

ว่าสิ่งจูงใจที่ท าให้เข้าร่วมโครงการมีในเรื่องของ “ต้นทุนในการผลิตที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้การ

ช่วยเหลือ ซึ่งคุ้มกว่าการลงทุนเอง และการให้ความช่วยเหลือเพ่ือให้คนในพื้นที่มีงานท า” เช่นเดียวกับ 

วิบูลย์  บุญมี (สัมภาษณ์, 1 เมษายน 2561) จากบริษัท พสุวิรัตน์ จ ากัด ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่เข้าร่วม

โครงการ Hand in Hand ในอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้กล่าวว่า “สิ่งจูงใจคือรัฐเข้ามาลงทุน

แล้วแต่ไม่มีการสานงานต่อ จึงท าให้เลือกเข้ามาช่วยเหลือหรือพยุงเพื่อให้โรงงานไม่ร้างและล้มไป” 

เนื่องจากเอกชนรายเก่าถอนตัวไป  

นอกจากนีภ้าคเอกชนที่เข้าไปมีส่วนร่วมได้เห็นถึงการปราศจากความเสี่ยงในการน าเงินลงทุน

ไปด าเนินกิจการในตอนจัดต้ังโรงงานครั้งแรก โดยสามารถหลีกเลี่ยงการทุนลงที่ท าให้เกิดต้นทุนจม ซึ่ง

ยังไม่ทราบว่าจะให้ผลตอบแทนได้มากน้อยเพียงใดในอนาคต ตรงกันข้ามกลับได้รับผลประโยชน์จาก

การจัดตั้งโรงงานการผลิตและการพัฒนาอบรมทักษะแรงงานที่เป็นความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก

ภาครัฐ รวมทั้งไม่ต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพและความเหมาะสมในการเลือกประเภทของ

อุตสาหกรรมมาลงในพื้นที่ เพราะทางภาครัฐได้มีการท าแบบส ารวจและประชาพิจารณ์ว่าพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้มีจุดเด่นด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าของสตรีมุสลิม ดังนั้นภาคเอกชนเพียงแต่หา

ตลาดรองรับและบริหารจัดการโรงงานที่จะสามารถเป็นโอกาสในการสร้างก าไรต่อบริษัทเพื่อขยาย

กิจการต่อไปในอนาคต  
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“ซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยมีโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมธุรกิจใด ๆ ที่รัฐเป็นผู้ลงทุน

ทั้งหมด เช่น หากน าโครงการลักษณะนี้ไปท าในพื้นที่อื่นของประเทศ ทั้งเครื่องจักร 

โรงงาน อาคารและแรงงาน ภาคเอกชนจะต้องลงทุนเองทั้งหมด ภาครัฐสามารถ

ช่วยเหลือด้านงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละ 40 เท่านั้น แต่โครงการ Hand in Hand 

ถือเป็นโครงการพิเศษที่รัฐบาลท าเพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องลงทุนทั้งหมดเพราะไม่มีเอกชนมาลงทุน” (โดม ถนอมบูรณ์, 

สัมภาษณ,์ 3 พฤษภาคม 2561) 

เมื่อท าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-Benefit) ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่ท าให้

ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมฯ ปรากฏว่าการมีภาครัฐแบ่งปั่นความเสี่ยง ลงทุนโรงงาน 

เครื่องจักร และช่วยพัฒนาทักษะแรงงานให้ ท าให้ภาคเอกชนได้รับผลประโยชน์มากกว่าการ

ด าเนินการลงทุนด้วยตนเองทั้งหมด  

ตารางที่ 8 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของภาคเอกชนต่อโครงการอุตสาหกรรมฯ 
ทางเลือก 

ต้นทุนและผลประโยชน ์

เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม 

ต้นทุน 0.1 47 

- ลงทุนโรงงานและเครื่องจักร 0 41 

- อบรมพนักงาน (250-300 คน) 0 0.5 

- ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องจักรต่อป ี 0.1 0.1 

ผลประโยชน์ ≥47 ≥47 

ผลประโยชน์สุทธิต่อต้นทุนหนึ่งหน่วย 46.9 0 

ที่มา: ปรับจาก กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม, 2552, น. 31          หน่วย: ล้านบาท 

ส่วนภาคประชาชนในพื้นที่เข้าไปมีบทบาทในความร่วมมือในฐานะแรงงานและถือเป็น

เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่แท้จริง ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมถือเป็นก าลังส าคัญในการท าให้โรงงาน

อุตสาหกรรมสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย รวมทั้งมีบทบาทอย่างมากในการรักษา

ความปลอดภัยของโรงงานที่อาจจะถูกฝ่ายก่อความไม่สงบก่อเหตุท าลายลงได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง

คือการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการสร้างการยอมรับถึงรูปแบบในการแก้ไขปัญหาว่าเป็นสิ่ง

ที่ถูกต้อง เพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย/โครงการของรัฐ และเพื่อเป็นเกราะป้องกันใน
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การท าลายของฝ่ายก่อความไม่สงบ ทั้งนี้สิ่งจูงใจที่ภาคประชาชนคาดว่าจะได้รับหลังจากเข้าร่วมความ

ร่วมมือในโครงการ นอกจากการได้มีงานท าอย่างแน่นอน เพื่อให้หลุดพ้นจากการว่างงานแบบสมบูรณ์

และการว่างงานแบบแอบแฝงแล้ว ยังจะได้รับรายได้ที่แน่นอนในอัตราที่สูงกว่าการประกอบอาชีพ

อิสระ รวมทั้งสวัสดิการแรงงาน เช่น ประกันสังคม ที่พัก สิทธิในการกู้ยืม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังช่วย

สร้างความเป็นปึกแผ่นทางสังคมระหว่างผู้คนต่างศาสนิกอีกด้วย ดังที่ จันติมา ชุมสุวรรณ (สัมภาษณ์, 

18 เมษายน 2561) หัวหน้าฝ่ายผลิต โครงการ Hand in Hand รือเสาะ กล่าวว่า “นอกจากท าให้มี

งานท า เพิ่มรายได้ แล้วยังสามารถท าให้เรามีความสามัคคีกันภายในชุมชนระหว่างคนพุทธและ

มุสลิม” ขณะที่ภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ Hand in Hand รามัน อย่าง แอเสาะ สนิ (สัมภาษณ,์ 

3 เมษายน 2561)  พนักงานตัดเย็บ ได้อธิบายว่า “ได้ทั้งงาน เงิน พัฒนาทักษะความสามารถ” ส่วน 

นุสรานี มอแซ (สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2561) หัวหน้าพนักงานทั่วไป ชี้ให้เห็นว่าสามารถ “ช่วยให้มี

รายได้เสริมนอกจากการกรีดยาง” เช่นเดียวกับภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ Hand in Hand โคก

โพธิ์ อย่าง หะนา เจะยิ ฮาลีเมาะ ตาเมาะ และกอรีเยาะ ปาโระ (สัมภาษณ์ , 1 เมษายน 2561) 

พนักงานตัดเย็บ ได้อธิบายว่าโครงการนี้ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงในพื้นใกล้ ชุมชนที่อยู่อาศัย 

ซึ่งเป็นการยากที่จะให้เอกชนน าโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาผลิตในพื้นที่ หากไม่มีความคิดริเริ่มจาก

หน่วยงานภาครัฐที่เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนจากการว่างงานเป็นจ านวนมาก 

 

4.3 การขับเคลื่อนกิจกรรมของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรมฯ 
การขับเคลื่อนกิจกรรมของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรมฯ ได้มี

กระบวนการของหลักการท างานร่วมกัน (การปรึกษาหารือและก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน) ความ-

เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน (การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันและการสร้างข้อผูกมัดร่วมกัน ) และ

ความสามารถในการด าเนินการร่วมกัน (การจัดกระบวนการและสถาบัน และภาวะผู้น าของการ

ปฏิบัติการระดับพื้นที่) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หลักการท างานร่วมกัน 

การท างานร่วมกันเริ่มจากมีการปรึกษาหารือร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการ

ปฏิสัมพันธ์ในโครงการอุตสาหกรรมฯ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 ใน

พื้นที่อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้มีการประชุมกลุ่มย่อย ที่ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมการประชุม
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ตัวแทนจากภาครัฐ เช่น นายอ าเภอและปลัดอ าเภอรือเสาะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รองนายก 

สมาชิกและปลัดเทศบาลรือเสาะ กองคลังและสาธารณสุขจังหวัด นักพัฒนาชุมชน ผู้อ านวยการศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียนรือเสาะ ส่วนตัวแทนเอกชน เช่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาราภัณฑ์ จ ากัด 

และตัวแทนภาคประชาชน เช่น กลุ่มอาชีพในอ าเภอรือเสาะ ได้ท าการประชุมหารือร่วมกันเพื่อ

ก าหนดประเด็นปัญหาในพื้นที่ ระหว่างการประชุม นายอ าเภอรือเสาะที่ผู้ให้ข้อมูลในภาพรวมว่า ตาม

สภาพโดยทั่วไปของโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยมีทั้งไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน โทรศัพท์ 

ถนนเชื่อมโยงกันและเส้นทางรถไฟผ่าน ซึ่งมีประชากรอยู่อาศัยประมาณ 60,000 คน และอัตราการ

ว่างงานของประชากรสูงถึงร้อยละ 60 ในขณะที่เรื่องเศรษฐกิจของพื้นที่มีโรงงานอยู่ 2 แห่ง

ประกอบด้วย โรงงานยางแผ่นขนาดใหญ่และโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา ประชากรในพื้นที่มีอาชีพ

หลักคือการท าเกษตร เช่น ท าสวนยางพาราและท าสวนไร่นา เป็นระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือนต่อปี 

ขณะที่เวลาที่เหลือไม่สามารถท าการเกษตรได้เนื่องจากเป็นฤดูฝน และอาชีพรองคือการรับจ้างทั่วไป

และท าการค้าเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่จากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2547 ได้ส่งผล

กระทบต่อการประกอบอาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะในบางช่วง

ประชาชนไม่กล้าเข้าไปกรีดยางในบางพื้นที่ ส่วนการค้าขายก็ไม่สามารถด าเนินการได้ตามปกติที่เป็น

ผลมาจากภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง อันเนื่องมาจากประชาชนไม่มีรายได้มาจับจ่ายใช้สอยเพราะประสบ

ปัญหาการว่างงาน ในปี พ.ศ. 2548 รวมทั้งปี พ.ศ. 2549 (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, น. 33) 

จากปัญหาดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐได้มีความพยายามบรรเทาปัญหา ด้วยการก าหนด

โครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อช่วยรองรับประชาชนที่ว่างงานอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี ซึ่งสามารถจ้าง

งานประชาชนปีละประมาณ 10,000 คน แต่โครงการการจ้างงานของภาครัฐไม่มีความต่อเนื่องและ

ยั่งยืน ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเบื้องต้นในลักษณะปีต่อปีเท่านั้น 

ขณะเดียวกันปี พ.ศ. 2549 ได้มีการจ้างงานที่ลดลงกว่าเดิมถึงร้อยละ 50 โดยเป็นผลมาจากการไม่มี

งบประมาณสนับสนุนที่ต่อเนื่องของภาครัฐ หากไม่มีโครงการอื่นของภาครัฐมาทดแทนก็จะส่งผลให้

ประชาชนในพื้นที่มีการว่างงานเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งการประกอบอาชีพท าสวนท าไร่ เช่น ปลูก

ทุเรียน ลองกอง พอถึงช่วยฤดูเก็บเกี่ยวพ่อค้าคนกลางไม่กล้าลงมารับซื้อผลผลิตจากประชาชน 

เนื่องจากหวาดกลัวเหตุการณ์ความไม่สงบ แต่ก็มีหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดด าเนินการอุดหนุนใน

การซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เช่น ลองกอง แต่ก็สามารถดูดซับผลผลิตได้ในปริมาณที่ไม่มากนักเมื่อ
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เปรียบกับจ านวนผลผลิตของประชาชนที่มี จึงท าให้ผลผลิตเสียหายประชาชนที่เป็นเกษตรกรต้อง

ขาดทุนส่งผลให้มีรายได้ลดลง และในช่วงปี พ.ศ. 2548 อ าเภอรือเสาะได้ประสบปัญหาอุทกภัย มี

ผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพและรายได้ของคนในพื้นที่ จากปัญหาที่กล่าวไปนั้นจะเห็นได้ว่าอ าเภอรือ

เสาะมีความต้องการในการจ้างงานของประชาชน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, นน. 32–33) 

ทั้งนี้ได้มีการด าเนินงานในลักษณะเดียวกันทั้งในพื้นที่รามันและโคกโพธิ์ 

 ต่อมาได้มีการเสนอรูปแบบทางเลือกในการสร้างงานในพื้นที่ 3 รูปแบบคือ หนึ่ง การสร้าง

โรงงานอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ ซึ่งทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเสนอ โดยให้มีความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ สอง การว่าจ้างกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่ให้เป็นผู้ผลิต

สินค้าแก่ผู้ประกอบการ ตามทักษะและความสามารถของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ตามค าสั่งซื้อที่

ผู้ประกอบการมอบหมายให้ และ สาม การให้ภาครัฐจ้างงานประชาชนในพื้นที่ตามโครงการ/แผนงาน

ต่าง ๆ แต่เมื่อท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้ว พบว่าสองแนวทางหลังไม่มีความเหมาะสมต่อการ

แก้ไขปัญหาการว่างงานในการรับมือกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาดังเช่นพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม , 2552, นน. 26–27) โดยได้เปรียบเทียบข้อ

ไดเ้ปรียบและข้อเสียเปรียบไว้ในตารางดังต่อไปนี ้

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบรูปแบบการสร้างงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รูปแบบ 

ประเด็น 

Hand in Hand การรับช่วงผลิต การจ้างงานของ

ภาครัฐ 

แนวคิด ใช้หลักการ “เศรษฐกิจน า

การเมือง และ การตลาดน า

ผลผลิต” โดยการสร้างงาน

และรายได้ที่ยัง่ยืนให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ 

กลุ่มอาชีพในชุมชน

ผลิตตามค าสั่งซื้อของ

พ่อค้าคนกลาง 

การจ้างงานให้กับ

ประชาชน โดยใช้

งบประมาณภายใต้

แผนงาน/โครงการ

ของภาครัฐ 

ความสามารถใน

การแก้ปัญหา 

สามารถจ้างงานให้กับ

ประชาชนได้เป็นจ านวน

มากอย่างต่อเนื่อง เพราะ- 

สามารถจ้างงานให้กับ

ประชาชนได้ใน

จ านวนที่ไม่มากนัก  

สามารถจ้างงานให้กับ

ประชาชนเฉพาะกลุ่ม

ที่จบการศึกษาระดับ- 
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รูปแบบ 

ประเด็น 

Hand in Hand การรับช่วงผลิต การจ้างงานของ

ภาครัฐ 

 เป็นโรงงานอุตสาหกรรม เนือ่งจากต้องผลิต

สินค้าตามความถนัด

ของกลุ่มวิชาชีพใน

ชุมชนนั้น ๆ 

มัธยมขึ้นไปเทา่นั้น 

ความต่ อ เนื่ อ ง

และยั่งยืน 

มีความยั่งยืนมาก เนื่องจาก

เป็นการลงทุนร่วมของ

ภาครัฐและภาคเอกชน โดย

มีตลาดรองรับสินค้าที่

แน่นอน 

ขาดความยั่งยืน 

เนื่องจากรับค าสั่งซื้อ

เพื่อการผลิตที่ไม่

แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับ

ผู้ว่าจ้าง 

ขาดความยั่งยืนใน

ระยะยาว เพราะหาก

สิ้นสุดปีงบประมาณก็

อาจจะมีการเลิกจ้าง

ในที่สุด 

การสร้างรายได้

ที่แน่นอน 

ประชาชนจะมีรายได้ที่

แน่นอนในระยะยาว 

ประชาชนมีรายได้ที่ไม่

แน่นอน 

ประชาชนมีรายได้ที่

แน่นอนในระยะสั้น 

ผลลัพธ์ในระยะ

สั้น 

สามารถสร้างภาพลักษณ์ต่อ

ความเช่ือมั่นในการลงทุน 

เกิดเงินหมุนเวียนใน

พื้นที่น้อยมาก 

ลดการว่างงานของผู้ที่

จบการศึกษาใหม ่

ผลลัพธ์ในระยะ

ยาว 

กระตุ้นให้ภาคเอกชนราย

อื่น ๆ มีความมั่นใจและท า

ให้เกิดการลงทนุโดยสมัคร

ใจ 

มีผลกระทบน้อย

เนื่องจากขาดความ

ชัดเจนและความ

แน่นอนในค าสัง่ซื้อ 

ชุมชนและแรงงาน

ต้องพึ่งพางบประมาณ

ของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

การลงทุนของ

ภาครัฐ 

ใช้งบประมาณจ านวนมาก

ในการเตรียมความพร้อมใน

เบื้องต้น แต่ได้ผลผลิตสูงใน

ระยะยาว 

ใช้งบประมาณน้อย

เนื่องจาก

ผู้ประกอบการเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทั้งหมด 

ใช้งบประมาณจ านวน

มากโดยได้ผลผลิตต่ า 
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รูปแบบ 

ประเด็น 

Hand in Hand การรับช่วงผลิต การจ้างงานของ

ภาครัฐ 

ผ ล ต่ อ ค ว า ม

เชื่อมั่นของนัก-

ลงทุน 

มีความเช่ือมั่นสูงเน่ืองจาก

เป็นการแบ่งปันความเสี่ยง

และเป็นผลมาจากความ

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

มีความเช่ือมั่นต่ า

เนื่องจากนกัลงทุน

ต้องด าเนินการเอง

ส่วนใหญ ่

มีความเช่ือมั่นต่ า

เพราะไม่ก่อให้เกิด

การลงทุน 

ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, นน. 26–28 

 หลังจากผ่านการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แล้ว ได้มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการ Hand in Hand โดยกลุ่ม

ประชากรที่ส ารวจส่วนใหญ่เป็นสตรีที่สมรสแล้ว ตามวัฒนธรรมของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น 

สตรีมุสลิมจะเป็นผู้ที่ดูแลเอาใจใส่สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวและยังเป็นผู้ที่หนุนเสริมในการ

สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนอีกด้วย หากมีโรงงานในโครงการอุตสาหกรรมเกิดขึ้นสตรีมุสลิมเหล่านี้ส่วน

ใหญ่จะสามารถเป็นแรงงานได้ ซึ่งจะเป็นกลุ่มพนักงานที่รักในความสงบ ขยันและมีความรับผิดชอบ

ต่อหน้าที่ ภูมิหลังของกลุ่มประชากรที่ส ารวจในด้านการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมและมัธยม 

เพราะหลังจากสมรสจะท าหน้าที่งานบ้านและดูแลครอบครัว จึงไม่นิยมที่จะส่งให้ศึกษาในระดับที่สูง

มากนัก โดยกลุ่มดังกล่าวสามารถท างานในระดับปฏิบัติการที่อาศัยทักษะและประสบการณ์เป็นหลัก 

ขณะที่กลุ่มที่มีการศึกษาระดับสูงขึ้นสามารถที่จะให้ฝึกอบรม เพื่อปฏิบัติงานในระดับหัวหน้างานและ

ระดับผู้บริหารของโรงงานได้ ส่วนข้อมูลด้านการประกอบอาชีพพบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง

และรับจ้างทั่วไป อย่างที่ทราบกันดีว่าการท างานกรีดยางเป็นงานที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล เมื่อหมดฤดูกาล

ประชาชนกลุ่มนี้ก็จะต้องว่างงานหรือไม่ก็ไปหางานประเภทอื่นท า ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าประชากรที่

ว่างงานจะสามารถมาเป็นพนักงานประจ าที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในโรงงานได้ ในขณะที่กลุ่มที่รับจ้าง

อาจจะเปลี่ยนมาเป็นพนักงานประจ าเพื่อมาปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลาในโรงงานได้ หากเห็นว่าการ

ท างานในโรงงานภายใต้โครงการฯมีรายได้ที่แน่นอน มีสวัสดิการและมีความยั่งยืน ส่วนข้อมูลด้าน

รายได้ของกลุ่มประชากรที่ส ารวจ พบว่ากลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย จึงท าให้ต้องมี

การประกอบอาชีพเสริม เพื่อให้มีความเพียงพอต่อการใช้ในชีวิตประจ าวันของแต่ละครอบครัว รวมทั้ง

เมื่อมีการสัมภาษณ์เชิงลึกยังท าให้ทราบว่างานเสริมที่ท าอยู่ในปัจจุบันจะเป็นงานของกลุ่มอาชีพที่
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หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐให้การสนับสนุนและส่งเสริมในโครงการต่าง ๆ แต่เมื่อสิ้นสุด

โครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดของกรอบงบประมาณก็จะกลับมาว่างงานเหมือนเดิม สิ่งที่เกิดขึ้นได้

ส่งผลให้มีงานท าและรายได้ไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นประชาชนในพื้นที่จึงมีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ

ผลักดันโครงการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสร้างอาชีพและรายได้ที่ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน  (กรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, นน. 35–36) 

 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ Hand in Hand จากกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 203 คน ในพื้นที่อ าเภอรือเสาะ ปรากฏว่ามีประชาชนกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 88 ที่เห็นด้วยและ

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าเป็นโครงการที่ดีควรให้การสนับสนุน ขณะเดียวกันประชาชนร้อยละ 92 เห็น

ด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่า หากมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในโครงการแล้วจะมีประชาชนใน

พื้นที่เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก อีกทั้งประชาชนร้อยละ 98 เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะเข้าร่วมโครงการในการเข้ามาเป็นพนักงานประจ าที่จะปฏิบัติในโรงงาน รวมทั้งจ านวนร้อยละ 98 

เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในเรื่องสวัสดิการประกันสังคมที่โรงงานจะต้ องให้กับพนักงาน 

นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 98 ที่เห็นด้วยและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในการเลือกอุตสาหกรรมตัดเย็บ

เสื้อผ้าส าเร็จรูปเป็นอุตสาหกรรมน าร่องของโครงการ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, น. 36) 

 อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องที่ต้องกังวลและอาจจะเป็นปัญหาในการปฏิบัติงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม นั่นคือเวลาในการท างานของสตรีมุสลิม โดยผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 65 เห็นด้วยกับ

การที่โครงการก าหนดจ านวนวันท างานสัปดาห์ละ 6 วันและมีช่วงปฏิบัติงานระหว่าง 08.00-17.00 

น. แต่ก็มีอีกร้อยละ 25 ที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงงานอุตสาหกรรมน้อย

มาก ประชาชนจึงไม่มีประสบการณ์และไม่มีความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตที่ต้องท างานเป็นประจ าในโรงงาน

อุตสาหกรรมดังเช่นพื้นที่อื่น โดยปกติตามกิจวัตรประจ าวันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้จะมีวิถีชีวิตที่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปกรีดยางในสวนของตนเองหรือพื้นที่ของคนที่จ้าง กิจกรรม

ดังกล่าวจะเสร็จในเวลาประมาณ 08.00-09.00 น. แล้วจึงรับประทานอาหารเช้าต่อ หลังจากนั้นจะ

เป็นช่วงเวลาที่ว่างในการไปท างานอื่น ๆ เพื่อหารายได้เสริมจนถึงเวลาประมาณ 16.00 น. กลุ่ม

แม่บ้านที่เป็นสตรีก็จะกลับไปเตรียมอาหารเย็นส าหรับสมาชิกอื่นในครอบครัว แต่การท างานใน

โรงงานอุตสาหกรรมจะมีความแตกต่างกันเพราะต้องท างานเป็นประจ าตามที่ก าหนดอย่างชัดเจน แต่

ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมได้มีความเห็นว่า หากเกิดโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ขึ้น
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จริงก็จะมีการอธิบายท าความเข้าใจกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่มเพื่อให้มีการปรับวิถีชีวิตให้เหมาะสม

กับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้การท างานของหน่วยงานราชการและองค์กรต่าง ๆ ใน

พื้นที่ให้การสนับสนุนจริงจังสามารถเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในการสร้างอาชีพรูปแบบ

ใหม่ที่มั่นคงยิ่งขึ้นอีกด้วย (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, นน. 36–37) 

ต่อมาในวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ได้มีการประชุมร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค

ประชาชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ รับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างการยอมรับในโครงการ

อุตสาหกรรมฯที่ร่วมกัน การประชุมดังกล่าวมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพหลักที่ได้มีการ

เชิญภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กรม-

พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา ส่วนภาคเอกชน ได้แก่ 

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย สมาคมสกรีนไทย 

และภาคประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนราธิวาส นายอ าเภอ นายกเทศมนตรี และ

ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่  

ตามความเห็นของภาครัฐที่มีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นแกนน าได้มีการชี้แจงรายละเอียด

รูปแบบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ภาคเอกชนต้องด าเนินการหากมีการเข้าร่วมโครงการ ขณะที่ตัวแทน

จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อธิบายสิทธิประโยชน์ หากมีการลงทุนในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะหากเข้าร่วมโครงการนี้ก็จะได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีอากรขาเข้า

ส าหรับวัตถุดิบและเครื่องจักรรวมทั้งได้รับการยกเว้นภาษีอากรนิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี ส่วน

ภาคเอกชนในฐานะผู้ประกอบการได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ได้แก่ สิทธิประโยชน์และข้อ

ปฏิบัติหากมีการเข้าร่วมโครงการฯ และมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการด าเนินงาน ทั้งนี้ได้มี

ผู้ประกอบการหลายรายที่มองว่าพื้นที่ 3 จังหวัดฯ มีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าทางการตลาดแก่

ผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มและประเภทเสื้อผ้าเพื่อการส่งออกในตลาดมุสลิม อีกทั้งด้วยการมีเทคโนโลยีใน

การผลิตที่ทันสมัยและทักษะเฉพาะตัวของสตรีมุสลิมในพื้นที่ซึ่งมีความถนัดในการตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่

แล้วน่าจะส่งผลให้โครงการฯ ประสบความส าเร็จได้ นอกจากนี้ผู้ประกอบการหลายรายยังได้เสนอให้

โครงการขอค าสั่งซื้อสินค้าจากหน่วยงานราชการ เช่น ชุดเครื่องแบบราชการและชุดนักเรียน เป็นต้น 

เพื่อท าให้โครงการมีความยั่งยืน นอกจากนี้มีผู้ประกอบการหลายรายที่แสดงความประสงค์ ว่าจะเข้า

ร่วมโครงการอีกด้วย (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, น. 46)  
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ขณะที่ภาคประชาชนได้มีการชี้แจงข้อมูล เพื่อสนับสนุนการลงทุนและท าความเข้าใจแก่

เอกชนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ โดยมีนายอ าเภอ นายกเทศมนตรี ก านันและ

ผู้ใหญ่บ้านได้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นที่ ได้แก่ จ านวนแรงงาน ภาพลักษณ์ของชุมชน ระบบ

สาธารณูปโภคและระบบการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการ ส่วนตัวแทนภาคประชาชนท่านอื่นได้อธิบาย

ลักษณะอุตสาหกรรมตัดเย็บที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความถนัดของคนในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้มี

การด าเนินการ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, น. 46) ซึ่ง แวมาหะดี แวดาโอ๊ะ ตัวแทนจากภาค

ประชาชนได้กล่าวว่า 

“...โครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดตรงประเด็นที่สุดโครงการหนึ่งของภาครัฐ เพราะเป็น

การน าเอาอุตสาหกรรมที่ประชาชนในพื้นที่มีความถนัดคือตัดเย็บเสื้อผ้าส าเร็จรูป

และการท างานเป็นทีมเป็นกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสตรีชาวมุสลิมจะมีทักษะความ

ช านาญเป็นพิเศษ ทั้งนี้ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนทุกด้านร่วมกับภาคเอกชน ตาม

แนวทางและวิธีการด าเนินงานโครงการฯ กระผมเห็นว่าหากโครงการนี้ได้รับการ

พิจารณาจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะจะ

สามารถสร้างงานที่ยั่งยืนและสร้างชุมชนที่เข้มแข็งได้อย่างดีเยี่ยม และอยู่ได้

ตลอดไปอย่างสันติและมั่นคง” (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, น. 47) 

การน าโครงการอุตสาหกรรมฯ ไปด าเนินการในพื้นที่รามันและโคกโพธิ์เป็นการน าผลการ

ประชาพิจารณ์ของพื้นที่รือเสาะไปเทียบเคียง โดยมิได้มีการส ารวจเพิ่มเติมแต่อย่างใด เนื่องจากทาง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ มองเห็น

ว่าทั้งสามพื้นที่มีประชาชนประสบปัญหาการว่างงานในลักษณะเดียวกัน อีกทั้งสตรีในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้โดยรวมเป็นผู้ที่มีความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้า จึงท าให้การน าโครงการขยายต่อ

มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ แต่ก็ได้มีการปรึกษาหารือร่วมกันของ

ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนทั้งสองพื้นที่ในเบื้องต้นก่อนที่จะมีการน าโครงการไป

ปฏิบัติ ซึ่งการคัดเลือกพื้นที่เพื่อจัดท าโครงการในครั้งนี้เป็นการพิจารณาจากความพร้อมด้านการ

ขนส่ง ด้านแรงงาน และด้านสาธารณูปโภค เพื่อให้มีการกระจายต าแหน่งงานและให้มีครอบคลุมพื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
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ขณะที่กระบวนการด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือในโครงการจะมีการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีโครงสร้างการด าเนินงานในภาพรวมกับ

โครงสร้างการบริหารโรงงานในแต่ละพื้นที่ ดังรูปภาพที่จะแสดงต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, น. 16 

โครงการอุตสาหกรรมเพ่ือการสร้างงานที่ยั่งยืนใน

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Hand in Hand) 

ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน 

ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น 

เตรียมทีมงานบริหารโครงการ 

บริหารงบประมาณ 

จัดหาเครื่องจักร

อุปกรณ ์
จัดตั้งอาคารสถานที ่

รับสมัคร

จัดหาค าสั่งซื้อ (Order) 

ฝึกอบรมบุคลากร 

การบริหารโครงการ 

รับสมัคร

อบรมเพื่อ

พัฒนาความรู้

ความสามารถ 

ปฏิบัติงาน* 

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ด้านความมั่นคง 

ด้านความยั่งยืน 

ด้านการตลาด 

ด้านการผลิต

ด้านบุคลากร 

ด้านการเงิน 

รูปภาพที่ 14 โครงสร้างการด าเนินโครงการ 
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* หมายเหตุ ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าไปเป็นพนักงานในโรงงาน แต่จะมีประชาชนบางส่วนเข้าไปเป็นคณะ

กรรมการบริหารโครงการระดับจังหวัดในแต่ละพื้นที ่

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในโครงการอุตสาหกรรมฯ ได้มีการก าหนดแผนการด าเนินงานร่วมกัน

และมีการมอบหมายความรับผิดชอบ ซึ่งให้แต่ละหน่วยงานหรือภาคส่วนด าเนินการตามบทบาทและ

ความสามารถที่แต่ละภาคส่วนที่มีอยู่ โดยหลังจากประชุมร่วมกันเสร็จจะ 

“...มีการมอบหมายงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในความร่วมมือ ที่จะ

สามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนกับภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการในโครงการ 

เช่น จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่ง

หน่วยงานภาครัฐโดยส่วนใหญ่จะเป็นบทบาทให้การชี้แนะและสนับสนุนส่งเสริมใน

ภาพรวมของโครงการ เพราะโรงงานบริหารโดยบริษัทเอกชน...แต่เมื่อเกิดปัญหา

ภาคส่วนเหล่านี้จะมีการเรียกประชุมร่วมกันว่าต้องด าเนินการอย่างไรต่อ...” (วิเชษฐ์ 

ไทยทองนุ่ม, สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2561) 

ตารางที่ 10 แนวทางการด าเนินงานและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
แนวทางการด าเนนิงาน หน่วยงานหลักที่

รับผิดชอบ 

1. จัดเตรียมสถานที่ และอาคารโรงงาน 

- จัดหาท าเลที่ตั้งอาคารโรงงานที่เหมาะสม 

- ด าเนินการสร้างอาคารโรงงาน 

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

2. จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ ์

- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณต์่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการผลิต 

- ด าเนินการวางผังโรงงานพร้อมติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

3. รับสมัครและคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนบริหาร

จัดการและงานผลิต 

หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงมหาดไทย 

4. รับสมัครและคัดเลือกบุคลากรให้ปฏิบัติงานในส่วนของการบริหาร

จัดการโครงการ (พนักงานภาครัฐ) 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
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แนวทางการด าเนนิงาน หน่วยงานหลักที่

รับผิดชอบ 

5. ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือให้กับบคุลากร กระทรวงอุตสาหกรรม

ภาคเอกชน 

6. สนับสนุนงบประมาณพัฒนาฝีมือแรงงานภายในระยะเวลา 6 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม 

7. จัดหาค าสั่งซื้อ (Order)  ภาคเอกชน 

8. การคัดสรรผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ  กระทรวงอุตสาหกรรม 

9. การบริหารงานผลิตในโรงงาน ภาคเอกชน 

10. ประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน กระทรวงอุตสาหกรรม 

11. อ านวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้ที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด

ในโครงการ 

กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงมหาดไทย 

12. ประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โครงการ ทุกหน่วยงาน 

13. ส่งเสริมใหเ้กิดการลงทุน และการขยายตัวในภาคธุรกิจ

อุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

14. คณะกรรมการบริหารโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงมหาดไทย 

ภาคเอกชน 

ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, น. 17 

จากตารางข้างต้น ล าดับแรก การจัดเตรียมสถานที่และอาคารโรงงาน กระทรวงมหาดไทยจะ

ด าเนินการจัดหาสถานที่ตั้งโรงงาน พร้อมปลูกสร้าง และพัฒนาอาคารสถานที่ประกอบการ โดยความ

ร่วมมือของหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น อ าเภอ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ขณะที่

กระทรวงอุตสาหกรรมด าเนินการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ. โรงงาน การด าเนินงานมี

ความจ าเป็นต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค ความปลอดภัย 

ซึ่งจากการส ารวจพบว่ามีหลายพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถด าเนินการได้ โดยมี

มาตรฐานของสถานที่ตั้งและอาคารโรงงานในแต่ละพื้นที่ คือมีที่ดินขนาดไม่ต่ ากว่า 7 ไร่ สถานที่ตั้ง

ต้องอยู่ในถนนสายหลักของชุมชน สถานที่ด าเนินงาน ประกอบด้วย อาคารโรงงานและส านักงาน โรง
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อาหาร หอพักขนาดไม่ต่ ากว่า 5 ห้อง และพื้นที่อาคารโรงงาน (ในส่วนการผลิต) มีขนาดไม่ต่ ากว่า 

3,600 ตร.ม. (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, นน. 17–18)  

ล าดับที่สอง การจัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรมและส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะด าเนินการจัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อ

งานผลิตตามสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ก าหนด และท าการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในอาคาร

โรงงาน ส่วนการบ ารุงรักษาเครื่องจักรเป็นหน้าที่ของภาคเอกชนที่จะรับผิดชอบ ล าดับที่สาม การรับ

สมัครและคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนบริหารจัดการและงานผลิต กระทรวงมหาดไทย 

โดยหน่วยงานในท้องถิ่น ได้แก่ อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานแรงงานจังหวัดและ

บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการท าหน้าที่รับสมัครคัดเลือก บุคลากรที่มีศักยภาพเข้าท างานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ซึ่งในระยะแรกคาดว่าจะต้องใช้แรงงานในสายการผลิตจ านวนไม่ต่ ากว่า 300 คนต่อ

พื้นที่ และก าหนดคุณสมบัติของพนักงานในเบื้องต้นคือ เป็นประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่ มีทักษะ

ฝีมือแรงงานตามสาขาอุตสาหกรรมที่ก าหนด และสามารถท างานได้ตามเวลาที่ก าหนด (กรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม, 2552, น. 18)  

ล าดับที่สี่ การรับสมัคร คัดเลือก บุคลากรปฏิบัติงานในส่วนบริหารโครงการระดับพื้นที่ 

(พนักงานของรัฐ) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท าหน้าที่รับสมัคร คัดเลือก

บุคลากรในลักษณะของพนักงานของรัฐ เพื่อท าหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการจ านวน 1 คนต่อพื้นที่ 

และเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการจ านวน 3 คนต่อพื้นที่และก าหนดคุณสมบัติของพนักงานใน

เบื้องต้นไว้ คือหนึ่งระดับผู้จัดการโครงการ ท าหน้าที่บริหารโครงการในพื้นที่ที่ก าหนด ประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหาร

จัดการอุตสาหกรรม รวมถึงการบริหารบุคคล การเงิน และการตลาด โดยมีประสบการณ์จากการ

ท างานในต าแหน่งบริหาร อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และควรมีความสามารถในด้านภาษาอังกฤษและ

ภาษามลายูถิ่น และสองระดับเจ้าหน้าที่ประสานงาน ท าหน้าที่ช่วยผู้จัดการโครงการ ในด้านต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น ด้านการบัญชี 

ด้านการตลาด ด้านจัดการทั่วไป เป็นต้น และต้องมีความสามารถในการใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นอย่างดี 

(กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, นน. 18–19) 
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ล าดับที่ห้า ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะฝีมือให้กับบุคลากร กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับ

กระทรวงแรงงาน และภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ จะร่วมกันพัฒนาเทคนิคและทักษะฝีมือแรงงาน

ของบุคลากรที่เข้าร่วมกับโครงการอย่างสม่ าเสมอ โดยจะเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร ในด้านการ

ผลิต การใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคนิคการแก้ปัญหาต่าง ๆ ก่อนการปฏิบัติงานจริง และระหว่าง

การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้น ล าดับที่หก สนับสนุนงบประมาณพัฒนาฝีมือ

แรงงานภายในระยะเวลา 6 ปี กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะเป็นหน่วยงานที่

ท าแผนงบประมาณร่วมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังในการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจน

สิ้นสุดโครงการ และล าดับที่เจ็ด ขอรับการสนับสนุนการจ้างผลิตเครื่องนุ่งห่มจากหน่วยงานของรัฐ ใน

ระยะแรกของการด าเนินโครงการนั้น แรงงานในพื้นที่จะขาดทักษะการผลิตเครื่องนุ่งห่มเพื่อการ

ส่งออกตามมาตรฐานที่ก าหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการผลิตเครื่องนุ่งห่มเชิงอุตสาหกรรม 

จึงจ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนการว่าจ้างผลิตสินค้าส าหรับใช้ในกิจการภาครัฐ เช่น ชุดเสื้อผ้า

ส าหรับทหาร ต ารวจ นักเรียน และพยาบาล เป็นต้น ตลอดจนการขอรับการสนับสนุนค าสั่งซื้อจาก

หน่วยงานเอกชนที่ต้องการสินค้าจ าพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีคุณภาพมากนัก  (กรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, น. 19) 

ล าดับที่แปด การคัดสรรผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรมจะคัดสรรผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็น

ผู้บริหารงานผลิตในโรงงาน โดยมีขั้นตอนการคัดสรร โดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการและเชิญชวน

ภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุม สัมมนา ชี้แจงรายละเอียดและสร้างความเข้าใจแก่

ผู้ประกอบการ รับสมัครผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการ และพิจารณาคัดเลือก

ผู้ประกอบการ โดยใช้เกณฑ์ว่าต้องมีประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจในสาขาอุตสาหกรรมที่ก าหนด

ไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องมีความพร้อมในด้านตลาด ต้องมีผลประกอบการที่ต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

และแสดงถึงความตั้งใจและความเสียสละที่จะเข้าร่วมโครงการเพื่อการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, นน. 19–20) 

ล าดับทีเ่ก้า การบริหารงานผลิตในโรงงาน ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการท าหน้าที่บริหารการ

ผลิต จัดหาตลาด และการจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้โครงการอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยท าการจัดหาวัตถุดิบป้อนโรงงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนท าหน้าที่ในด้านการขาย
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สินค้า และการท าตลาดใหม่แก่โครงการจัดหาบุคลากรระดับบริหาร และหัวหน้างาน เพื่อบริหารงาน

ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม โดยควบคุมกระบวนการผลิต การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอุปกรณ์และอาคาร

โรงงานให้อยู่ในสภาพที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต เช่น ค่า

บุคลากร ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักรและอาคาร ค่าประกันภัย ค่าขนส่ง เป็นต้น ล าดับ

ที่สิบ ประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน กระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงอุตสาหกรรม ท าหน้าที่ประสานงานให้เกิดการบูรณาการการท างานระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และเป็นแกนกลางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้น (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, น. 20) 

ล าดับที่สิบเอ็ด อ านวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในโครงการ 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และ ศอ.บต. ท าหน้าที่จัดหามาตรการในการรักษาความ

ปลอดภัย และอ านวยความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดของโครงการ  และล าดับที่สิบสอง การ

ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โครงการ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีหน้าที่

ในการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่โครงการ โดยเน้นการสร้างความเข้าใจใน

วัตถุประสงค์ของโครงการ ความสามัคคี การมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ และ

ผลสัมฤทธิ์ต่าง ๆ ผ่านสื่อที่เหมาะสม (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, น. 20) 

ล าดับที่สิบสาม ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการขยายตัวในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมให้

ครอบคลุมในทุกพื้นที่ กระทรวงอุตสาหกรรม จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่อย่าง

ต่อเนื่อง โดยน าร่องด้วยอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดเล็กในห่วงโซ่ธุรกิจขึ้นอีกมากมาย และล าดับสิบสี่ การบริหารโครงการ จะประกอบด้วย 

จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กอง

อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานแรงงานจังหวัด และ

ผู้แทนจากภาคเอกชนที่เข้าร่วมจะร่วมกันท าหน้าที่บริหารโครงการอุตสาหกรรมฯ โดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวัดนั้น ๆ เป็นประธาน ขณะที่หน่วยงานภาครัฐจะสรรหาผู้จัดการโครงการของแต่ละพื้นที่และ

หน่วยงานภาคเอกชนจะท าหน้าที่ในการบริหารโรงงาน สรรหาพนักงานแต่ละฝ่าย และท าหน้าที่ ใน

ด้านการตลาดและการผลิต นอกจากนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันสรรหาพนักงานเพื่อมาเป็น

ก าลังแรงงานในโรงงาน ดังรูปภาพ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, น. 21) 
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ส่วนการผลิตในโรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552, น. 21 

ขณะที่โครงการอุตสาหกรรมฯ เองก็ได้มีการออกแบบการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวเช่นเดียวกัน โดยมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการอ านวยการบริหารโครงการในแต่ละพื้นที่ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 

นายอ าเภอ ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตัวแทนภาคเอกชนและภาค

ประชาชนที่เข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้จะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้กระบวนการจัดการ

ปกครองแบบร่วมมือกันมีการปรับตัว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลงไป ดังรูปภาพ 
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คณะกรรมการอ านวยการโครงการฯ 

ผู้จดัการโครงการ 

ฝ่าย

ประสานงาน 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

หน่วยงาน

ภาคเอกชน 

ผู้จดัการโรงงาน 

พนกังานแรงงาน 

 ฝ่ายบัญชี ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายผลิต ฝ่ายบุคคล ฝ่ายซ่อมบ ารุง 

รูปภาพที่ 15 การบริหารโครงการ 
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  ที่มา: ผู้วิจัย 

 การน าผลสะท้อนไปสู่การแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอในการท างานของแต่ละพื้นที่

นับต้ังแต่มีการด าเนินการจัดสร้างโรงงานการผลิต โดยอ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่น า

ร่องของโครงการหลังจากได้มีภาคเอกชนคือบริษัท เอ็มแคพ ไอราวัณ จ ากัด และบริษัท โรงงานไทย

แลนด์นิตติ้ง จ ากัด เข้ามาบริหารโรงงานเกือบ 4 ปี ต่อมาก็ได้มีการถอนตัวออกเนื่องจากประสบ

ปัญหาในเรื่องของก าไรของบริษัท จึงท าให้ทางคณะกรรมการบริหารโครงการอุตสาหกรรมฯ ของ

จังหวัดนราธิวาสต้องมีการเรียกประชุมเพื่อหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งในระหว่างการประชุมได้มี การ

เสนอให้จัดหาเอกชนรายใหม่เข้ามาบริหารต่อ แต่ได้มีผู้เข้าประชุมบางท่านเสนอให้มีการจัดตั้งกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน Hand in Hand รือเสาะเข้ามาบริหารแทน เพราะมีข้อกังวลว่าหากมีการเชิญบริษัทที่

สามเข้ามาเกรงว่าจะท าให้ประสบปัญหาเช่นเดิม โดยในแต่ละครั้งที่มีภาคเอกชนถอนตัวได้ท าให้เกิด

ปัญหาที่ส่งผลสั่นคลอนต่อการจ้างงานประชาชนในพื้นที่และความอยู่รอดของโครงการ ซึ่งในที่ประชุม

ได้ให้ข้อสรุปในการทดลองจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเข้ามาบริหาร และโมเดลนี้เองได้กลายเป็นต้นแบบที่

ท าให้โรงงาน Hand in Hand รือเสาะสามารถจ้างงานประชาชนได้เป็นจ านวนมากในระดับหนึ่ง และ

ยังสามารถต่อยอดให้มีการจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชนมาบริหารการเงิน เพื่อให้เป็นแหล่งเงินทุนที่

เป็นประโยชน์ต่อคนในชุมชนอีกด้วย โมเดลการบริหารโรงงานโดยภาคประชาชนของรือเสาะจึงเป็น

การเปลี่ยนแปลงจากโมเดลที่ต้องพึ่งพิงภาคเอกชนจนส่งผลให้ประสบความส าเร็จถึงทุกวันนี้  

ขณะที่โครงการอุตสาหกรรมฯ ในอ าเภอรามัน จังหวัดยะลากับอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด

ปัตตานี ก็เคยประสบปัญหาการถอนตัวของภาคเอกชนเช่นเดียวกัน ทางคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการอ านวยการบริหารโครงการ 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

โรงงานการผลิต 
ปัญ

หา
 การแก้ไข 

รูปภาพที่ 16 ผลสะท้อนกลับในการบริหารโครงการ 
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โครงการของทั้งจังหวัดยะลาและปัตตานีได้มีการประชุมและได้ท าการคัดเลือกภาคเอกชนในพื้นที่ ให้

เข้าไปบริหารแทน แต่ด้วยศักยภาพของภาคเอกชนในพื้นที่ไม่สามารถพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงและ

จัดหาค าสั่งซื้อสินค้าในจ านวนที่มากได้ จึงท าให้ทั้งสองพื้นที่มีการจ้างงานประชาชนในจ านวนที่น้อย

เมื่อเทียบกับพื้นที่รือเสาะ ทั้งนี้มิใช่ว่ากระบวนการความร่วมมือของโครงการอุตสาหกรรมฯ ทุกพื้นที่

จะมีการน าปัญหาทุกเรื่องเข้าสู่การประชุมระดับคณะกรรมการบริหารโครงการ เพราะคณะกรรมการ

ฯดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ก็ต่อเมื่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นมี

ผลกระทบต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เช่น เอกชนถอนตัว แต่หาก

เป็นปัญหาในด้านการบริหารจัดการหรือประเด็นทางเทคนิคภายในโรงงาน เช่น การเปลี่ยนเครื่องจักร 

อัตราการเข้าออกของแรงงานมีสูง เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ของผู้จัดการโครงการมาจากตัวแทนภาครัฐ 

ผู้บริหารโรงงานมาจากตัวแทนภาคเอกชน และพนักงานที่มาจากภาคประชาชนจะเป็นตัวแสดงในการ

แก้ไขปัญหาร่วมกันเอง 

ความเชื่อมั่นซึง่กันและกัน  

โครงการอุตสาหกรรม ฯ มีแบบแผนของความสัมพันธ์อยู่บนฐานของความเชื่อมั่นซึ่งกันและ

กัน โดยการสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันของภาครัฐ เอกชนและประชาชน เกิดขึ้นมาจากการส่งเสริม

และสนับสนุนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องของแต่ละภาคส่วน กล่าวคือความร่วมมือระหว่างสามภาค

ส่วนภายใต้โครงการนี้เกิดขึ้นมาจากการใช้บทบาทและความสามารถของภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและศอ.บต. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ ภาคเอกชนบริหารโรงงานอย่าง

เต็มความสามารถ และภาคประชาชนมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและท างานกันอย่างขะมักเขม้น 

เป็นต้น การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันจึงเป็นผลมาจากการร่วมกันผลักดันแผนปฏิบัติงานที่

สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งมีการแสดงออกถึงความเอาใจใส่และความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้

ร่วมกันโดยไม่มีการถอนตัวออกจากการเป็นหุ้นส่วน ทั้งนี้โครงการ Hand in Hand ในพื้นที่รือเสาะ 

รามันและโคกโพธิ์ ที่ยังคงด าเนินการอยู่ก็เพราะทุกภาคส่วนมีความเชื่อมั่นต่อกันและกันในการสร้าง

งานต่อคนในพื้นที่ 

เมื่อพิจารณาจากระดับความเชื่อมั่นของภาครัฐที่มีต่อภาคเอกชนและภาคประชาชนในการ

ด าเนินโครงการนั้น วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม (สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2561) ตัวแทนภาครัฐกล่าวว่า 
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“มีความเชื่อมั่นมาก ถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นโครงการคงไม่มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง

จนถึงทุกวันนี้ เพราะมีการเริ่มต้นตั้งแต่ปี 52 แต่หากเริ่มนับจากการริเริ่มโครงการ

ครั้งแรกจริง ๆ คงต้องย้อนไปตั้งแต่ปี 49 ซึ่งจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 12 ปี

แล้ว ความร่วมมือถือเป็นหัวใจส าคัญ เพราะหากไม่มีความร่วมมือกันโครงการ 

Hand in Hand ก็คงจะไม่มีจนถึงทุกวันนี”้  

ทั้งนี้ภาครัฐให้ความส าคัญและมีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ซึ่งมีการด าเนินกิจการ

ภายในโรงงานที่เกิดจากโครงการจนสามารถอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ เป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงความเชื่อมั่นที่มี

ต่อกันระหว่างภาคส่วน เพราะว่า 

“เมื่อพูดถึงความเชื่อมั่น หากเป็นโครงการอื่นเมื่อได้ท าไปสักระยะจะมีการสิ้นสุด

อย่างรวดเร็ว เช่น โครงการให้พันธุ์ปลา โครงการระยะสั้น แต่โครงการนี้เราใช้ชื่อว่า

อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืน ซึ่งจากประสบการณ์ที่เคยด าเนินโครงการ

พัฒนาชนบททั่วประเทศด้วยแนวคิดนี้มันจะสามารถรับประกันได้ว่าโครงการจะมี

ความยั่งยืน ซึ่งมันก็มีความยั่งยืนจริง ๆ อย่างที่รือเสาะถือเป็น success case ถ้ารัฐ

ให้ความร่วมมือจริง ๆ จะสามารถน ามาซึ่งการสร้างรายได้ของประชาชนอย่าง

แท้จริง เช่น ได้วันละไม่ต่ ากว่า 200-300 บาท ทุกวันนี้ในพื้นที่การท างานที่มีรายได้

มั่นคงมักจะหายาก เพราะฉะนั้นมันจึงเกิดความมั่นใจและความเชื่อมั่นของ

ประชาชนในพื้นที่ อยากมาท างานในโรงงาน รัฐให้ความจริงใจในการด าเนินการ

ไม่ใช่แบบฉาบฉวย” (โดม ถนอมบูรณ,์ สัมภาษณ,์ 18 พฤษภาคม 2561) 

 ส าหรับภาคเอกชนที่เข้าร่วมในโครงการต่างก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐและภาคประชาชนใน

การท างานร่วมกัน โดยเอกชนบางพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นว่า “มีความเชื่อมั่นเพราะหน่วยงาน

ราชการทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงยังให้การสนับสนุนช่วยเหลือ เชื่อมั่นกับภาคประชาชน

เพราะรู้จักและสนิทสนม” (วิบูรณ์ บุญมี, สัมภาษณ์, 1 เมษายน 2561) ทั้งนี้ภาครัฐโดยกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรมจะเป็นหน่วยงานที่เข้าไปก ากับติดตามการด าเนินงาน เพื่อให้การสนับสนุนเดือนละครั้ง 

ขณะที่ภาคประชาชนซึ่งเข้าไปเป็นแรงงานในโรงงานโดยส่วนใหญ่  สามารถที่จะปฏิบัติงานตาม

กฎระเบียบของโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปได้ ทั้งนี้มีเอกชนอีกรายแสดงความคิดเห็นว่า “มีความ

เชื่อมั่น แต่ต้องหาวิธีการพึ่งตนเอง เพราะหากจะปล่อยให้ภาครัฐสนับสนุนตลอดเวลาคงเป็นเรื่อง
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ยาก” (อับดุลเราะห์มาน  เจะดีรากี, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2561) นอกจากนี้ “...ความเชื่อมั่นยัง

ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละภาคส่วนที่ให้สัญญาว่าสามารถท าได้” (วลีรัตน์ เพ็ชรมณ,ี สัมภาษณ์, 

1 เมษายน 2561) อีกด้วย การบริหารโรงงานโดยเอกชนในพื้นที่โคกโพธิ์มักประสบปัญหาการขาดงาน

และการลาออกของภาคประชาชนที่เป็นแรงงานในอัตราที่สูง ซึ่งเป็นเพราะวิถีชีวิตของคนมลายูมุสลิม

ที่ให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมของชุมชน เช่น คนข้างบ้านแต่งงานก็มีการหยุดงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

การท างานแบบอุตสาหกรรม จนส่งผลให้เอกชนไม่ค่อยให้ความเชื่อมั่นกับภาคประชาชนบางส่วน 

ขณะที่พื้นที่รือเสาะและรามันไม่ประสบปัญหาเช่นนี้เพราะมีระยะเวลาในการด าเนินโรงงานนานกว่า 

อีกทั้งวิสาหกิจชุมชนและเอกชนที่เข้าร่วมสามารถบริหารโรงงานแบบอุตสาหกรรมได้อย่ างสมบูรณ์

แบบ โดยหากพนักงานมกีารขาดงานบ่อยหรือลาออกจะมีผลต่อรายได้ อาชีพและเครดิตในการท างาน

ในอุตสาหกรรมนี้ต่อไปในอนาคต 

 ส่วนภาคประชาชนต่างก็มีความเชื่อมั่นต่อภาครัฐและภาคเอกชนเช่นเดียวกัน เมื่อประชาชน

ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการได้เห็นถึงความพยายามในการด าเนินนโยบายแก้ไขปัญหาการว่างงาน

โดยภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเต็มที่ และเมื่อเข้าไปเป็นแรงงานยังได้รับรายได้ที่แน่นอนและ

สวัสดิการทางสังคม ดังความเห็นของแรงงานบางส่วนอฺธิบายว่า “มีความเชื่อมั่นสูงเพราะเราอยู่รอด

จนถึงทุกวันนี้ พอถึงสิ้นปีมีการจัดงานเลี้ยงให้พนักงานมีการจับรางวัล” (รอฮีหม๊ะ หะยีวิฮิง , 

สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2561) และการมี “...ผู้น าที่มีความมุ่งมั่นให้การช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา

การว่างงาน หลังจากที่เอกชนสองรายถอนตัวจากโรงงานรายได้ทั้งหมดก็ตกอยู่ที่วิสาหกิจชุมชน มีการ

จัดการภายในกัน” (นูรี เดวาดาแล, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2561) นโยบายและโครงการของภาครัฐ

ที่ท าให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่สามารถสัมผัสได้ถึงผลประโยชน์ในระยะยาวนั้นมีน้อย แต่เมื่อมีการ

ด าเนินโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่เช่นนี้ อีกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการมุ่งมั่นที่จะท าให้คนใน

พื้นที่มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงส่งผลให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจต่อภาคีที่เข้ามามี

ส่วนร่วมในที่สุด 

ถึงแม้ว่าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีสถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

มีผลท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคประชาชนได้รับผลกระทบไปด้วย กล่าวคือ

การด าเนินนโยบายแก้ไขปัญหาความไม่สงบของทั้งฝ่ายปกครองและโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงได้

สร้างความไม่ไว้วางใจต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งมีผลต่อความชอบธรรมในทางการ
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ปกครองของรัฐบาลต่อประชาชนอีกด้วย อีกทั้งความรุนแรงที่เกิดจากกลุ่มก่อความไม่สงบยังได้ส่งผล

ให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างคนมลายูมุสลิมกับคนไทยพุทธ โดยได้ท าให้เกิดชนวนของการบ่อ

เซาะท าลายความไมไ่วเ้นื้อเชือ่ใจกันของคนที่มีอัตลักษณ์แตกต่างกันทั้งด้านภาษา เชื้อชาติและศาสนา 

จึงท าให้ความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของทั้งภาครัฐกับภาคประชาชน และภาคประชาชนกับ

ภาคประชาชนกันเองไดถู้กกัดกร่อนจากความขัดแย้งที่รุนแรงที่เกิดขึ้นมาตลอดมาเป็นเวลากว่า 14 ปี  

อย่างไรก็ดีความเปราะบางที่มีอยู่ในสังคม กลับไม่มีผลต่อการท างานร่วมกันสามภาคส่วนใน

โครงการอุตสาหกรรมฯ เพราะจากการสัมภาษณ์ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต่าง

ก็มีความเชื่อมั่นในการท างานร่วมกันสูง (วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม, สัมภาษณ์,  18 เมษายน 2561; อับดุล

เราะห์มาน  เจะ-ดีรากี, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2561; นูรี เดวาดาแล, สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2561) 

โดยให้เหตุผลในภาพรวมว่าปัญหาทางเศรษฐกิจในด้านของการว่างงาน การขาดรายได้และความ

ยากจนของประชาชนถือเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะสามารถแก้ไขได้  ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนต้องหันหน้า

ประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือร่วมกัน จึงท าให้ความเชื่อมั่นที่มีอย่างไม่มั่นคงมากนัก

ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนจากสถานการณ์ความไม่สงบถูกลดทอนลงไป เพื่อน าไปสู่การแก้ไข

ประเด็นปัญหาที่ส าคัญส าหรับการด ารงอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ความยุ่งยากซับซ้อนของปัญหาทาง

เศรษฐกิจในพื้นที่ได้กลายเป็นประเด็นวาระที่ต้องให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันแก้ไข เพราะในช่วง

ระยะเวลาหนึ่งทศวรรษกว่า ๆ ที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าปัญหาทางเศรษฐกิจมีความส าคัญไม่

น้อยไปกว่าปัญหาความมั่นคง ถึงแม้ว่ารากฐานของปัญหาทางเศรษฐกิจจะเกิดมาจากปัญหาความ

มั่นคง แต่หากมีการเลือกแก้ไขอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่ด าเนินการควบคู่กันไปจะยิ่งท าให้ปัญหาบาน

ปลายไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ในท้ายที่สุด 

 หลังจากที่มีการสร้างความเชื่อมั่นระหว่าง ต่อมาได้มีการสร้างข้อผูกมัดร่วมกัน โดยภาครัฐ

เชื่อว่าความร่วมมือและภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมนั้นมีความน่าเชื่อถือและการท างานร่วมกันมีความ

คุ้มค่าต่อการเสียเวลาและทรัพยากร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการว่างงานเป็นอย่างมาก 

โดยตัวแทนภาครัฐได้กล่าวว่าการที่ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการ

อุตสาหกรรมฯ มี  

“ความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหามากทีเดียว เพราะทุกภาค

ส่วนมีศักยภาพมากในมิติของบทบาทและหน้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาคส่วน
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นั้น ๆ เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การสนับสนุนในทุกมิติ อีกทั้งยังเชิญชวน

ให้ส่วนราชการรับซื้อสินค้าจากโรงงาน Hand in Hand ...หากคนนราธิวาสและ

จังหวัดอื่น ๆ ได้ใช้สินค้าผลิตภัณฑ์จากโรงงานแห่งนี้ก็จะส่งผลให้มีการจ้างงาน

ประชาชนและส่งผลธุรกิจอื่นให้มีความต่อเนื่องได้...เพราะฉะนั้นความร่วมมือ

สามารถเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาจากทุก ๆ มิติได้...” (วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม , 

สัมภาษณ,์  18 เมษายน 2561) 

อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐระดับกรมมีความคาดหวังว่าจะสามารถขยายการด าเนินอุตสาหกรรมประเภท

ต่าง ๆ ในพื้นที่อื่น เพื่อให้มีสถานที่จ้างงานครอบคุลมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยตัวแทน

ภาครัฐอีกท่านได้กล่าวว่า 

“...ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีความตั้งใจที่จะท าให้โครงการ Hand in Hand 

ที่รือเสาะเป็นโครงการต้นแบบน าร่อง ไปสู่การจ้างงานที่ยั่งยืน เราเชื่อว่าหากทุก

อ าเภอท าในลักษณะนี้ อาจไม่ใช่ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพ แต่ให้

รัฐบาลมีนโยบายที่สนับสนุนและส่งเสริมทุกอ าเภอใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ด าเนินการสร้างอุตสาหกรรมเพื่อเป็นการสร้างงานที่ยั่งยืน คิดว่าจะเห็นภาพการ

ขยับเขยื้อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ ที่ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ถ้า

เกิดว่ามีการน าแนวคิดตรงนี้ไปกระจายทุกอ าเภอ ไม่จ าเป็นต้องตัดเย็บเสื้อผ้า แ ต่

อาจจะท าอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราหรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ” (โดม 

ถนอมบูรณ,์ สัมภาษณ,์ 18 พฤษภาคม 2561) 

ภาครัฐในฐานะผู้ริเริ่มโครงการถือว่าเป็นภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบสูงสุดในการท างานใน

ความร่วมมือสามภาคส่วน เนื่องจากโครงการอุตสาหกรรมฯ ถูกถ่ายโอนให้กลายเป็นแผนงานภายใต้

งานประจ าของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงท าให้มีข้อผูกมัดที่หนาแน่นกว่าในการที่จะต้องมีการ

ผลักดันให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ขณะเดียวกันยังจะต้องช่วยหว่านล้อมให้ภาคเอกชน

และภาคประชาชนให้อยู่ในความร่วมมือนี้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สิ่ งส าคัญส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับภาคประชาชน คือการสนับสนุน

การบริหารโรงงานแก่ภาคเอกชนในพื้นที่โดยการเป็นตัวกลางในการประสานทุกภาคส่วนให้มีความ

ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้พื้นที่รือเสาะ จังหวัดนราธิวาสได้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
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กระตือรือร้นในการสนับสนุนโรงงานเพียงที่เดียว ส่วนพื้นที่รามัน จังหวัดยะลาและพื้นที่โคกโพธิ์ 

จังหวัดปัตตานี ไม่มีหน่วยงานทั้งระดับจังหวัด อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าการดูแล

อย่างใกล้ชิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่รือเสาะมีความเข้มแข็งที่สุด ขณะที่พื้นที่รามันและโคกโพธิ์มีความ

อ่อนในความร่วมมือและยังมีผลโดยตรงต่อการสร้างข้อผูกมัดของแต่ละพื้นที่อีกด้วย 

 ภาคเอกชนที่เข้าร่วมเองมองว่าความร่วมมือและภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมมีความน่าเชื่อถือ

และเป็นสิ่งที่คุ้มค่าต่อการแก้ไขปัญหาการว่างงาน รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายของ

ความร่วมมือเช่นกัน ซึ่งโครงการอุตสาหกรรมฯ ในความเห็นภาคเอกชนที่เข้าร่วมบางรายมองว่า 

“เป็นประโยชน์ในระยะยาวส าหรับคนไม่มีงานท า หรือมีอาชีพกรีดยางเพียงอย่างเดียวที่จะสามารถมี

รายได้ที่แน่นอนและมีความเชื่อมั่นสูงในการท าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจ โดยจะพยายามท าให้มี

คนงานเต็มโรงงาน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของภาคประชาชน” (อับดุลเราะห์มาน  เจะดีรากี, 

สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2561) ส่วนตัวแทนภาคเอกชนอีกรายได้กล่าวว่า “เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข

ปัญหา และมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินอย่างเต็มที่แต่จ าเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากฝ่ายอื่นด้วย”  

(วิบูรณ์ บุญมี, สัมภาษณ์, 1 เมษายน 2561) นอกจากนี้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพต่ าที่เข้าร่วมความ

ร่วมมือก็จะพยายาม “จัดหาค าสั่งซื้อสินค้าและจ้างจ านวนแรงงานที่แน่นอน โดยเมื่อบริษัทสามารถ

ยืนได้ก็ส่งผลให้มีเงินเดือนสูง มีสวัสดิการ กฎระเบียบที่เป็นโรงงานอย่างแท้จริง” (วลีรัตน์ เพ็ชรมณี, 

สัมภาษณ์, 1 เมษายน 2561) จะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของภาคเอกชนที่เข้าร่วมในกระบวนการความ

ร่วมมือของโครงการมองว่าเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และมีความมุ่งมั่น

ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามอย่างสุดความสามารถ 

 อย่างไรก็ตามถึงแม้โครงการอุตสาหกรรมฯ จะเคยมีการท าบันทึกลงนามข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ แต่การด าเนินการเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานราชการ

ตามปกติโดยไม่ได้มีสถานะนิติบุคคลทางกฎหมาย (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552; วสันต์ เหลือง

ประภัสร์ และคณะ, 2557, น. 383) จึงไม่สามารถสร้างข้อผูกมัดร่วมกันอย่างเป็นทางการ อีกทั้งการ

เข้ามามีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้มีการให้ความเป็นอิสระที่สามารถจะเข้า

หรือออกจากความร่วมมือได้เสมอ โดยไม่มีผลทางกฎระเบียบหรือกฎหมายใด ๆ มาบังคับในการ

ลงโทษแต่อย่างใด ดังนั้นกรอบความร่วมมือจึงใช้วิธีการสมัครใจจากทุกภาคส่วนในการท างานร่วมกัน  



 155 

จากข้อมูลความเป็นมาของโครงการอุตสาหกรรมฯ ในพื้นที่รือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ได้เคยมี

ภาคเอกชนที่เข้าร่วม แต่ต่อมาได้มีการออกไปแล้วสองบริษัทรายแรกคือ บริษัทเอ็ม แคพไอราวัณ 

จ ากัด ที่มาประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้าเพื่อส่งออกต่างประเทศ ซึ่งเริ่มเข้ามาด าเนินการใน

ปี พ.ศ. 2552 และได้มีการถอนตัวในปี พ.ศ. 2554 เนื่องจากไม่มีตัวแทนจากบริษัทที่จะเข้ามาบริหาร

โรงงานในพื้นที่เพราะมีความกลัวต่อสถานการณ์ความไม่สงบและประสบปัญหาจากค่าเงินบาทที่มีผัน

ผวนสูงส่งผลให้สถานะทางการเงินของบริษัทมีปัญหา จึงต้องกลับไปดูแลโรงงานหลักที่จังหวัดชัยภูมิ

แทน ต่อมาได้มีบริษัท โรงงาน ไทยแลนด์นิตติ้ง จ ากัด ซึ่งท าการผลิตเสื้อตราห่านคู่เข้ามาสานต่อในปี 

พ.ศ. 2554 แต่พอถึงปี พ.ศ. 2555 ก็ได้มีการถอนตัวออกเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลในด้านต้นทุนการ

ขนส่ง และยอดขายสินค้าตราห่านคู่ลดลง จึงส่งผลให้ต้องลดผลการผลิตจากโรงงานที่เพิ่งขยายกิจการ 

ขณะที่พื้นที่รามัน จังหวัดยะลา ในตอนเริ่มเปิดโรงงานในปี พ.ศ. 2554 ได้มีบริษัท ไทย เจ. เพรส 

จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตกางเกงในของผู้ชายเข้ามาด าเนินการ แต่กลับประสบปัญหาในกระบวนการผลิต

และมีต้นทุนสูงในการขนส่งสินค้าจากยะลาไปกรุงเทพฯ เมื่อพิจารณาผลก าไรที่ได้มากลับไม่มีความ

คุ้มค่า อีกทั้งสินค้าที่ผลิตยังไม่ได้คุณภาพ จึงมีการการถอนตัวในปี พ.ศ. 2556 ส่วนพื้นที่โคกโพธิ์ 

จังหวัดปัตตานี ที่เริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2556 เคยรับวัตถุดิบและค าสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ปริ้นเซล 

บรา จ ากัด และบริษัท โกลบอล ดีไซน์ จ ากัด จากกรุงเทพฯ เพื่อผลิตเสื้อผ้าผู้ชายและผู้หญิง แต่

เนื่องจากเอกชนที่เป็นหุ้นส่วนมีต้นทุนที่ใช้ในการขนส่งสูงท าให้มีการถอนตัวในปี  พ.ศ. 2558 สิ่งที่

เกิดขึ้นทางคณะกรรมการความร่วมมือในแต่ละจังหวัดไม่ได้มีการปรับ/ลงโทษแต่อย่างใด หากแต่

ช่วยกันสรรหาเอกชนรายใหม่ทั้งสามพื้นทีเ่พือ่ให้โรงงานสามารถด าเนินงานต่อไปได้  

ขณะที่การมีข้อผูกมัดร่วมกันจะสามารถรับประกันได้ว่าภาคส่วนที่ เข้าร่วมจะยังคงช่วยกัน

ท างานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจในด้านการว่าจ้างงานของเอกชนเป็น

ปัญหาที่ขึ้นอยู่กับทั้งปัจจัยภายในของเอกชน เช่น ผลประกอบการของบริษัท และปัจจัยภายนอก เช่น 

สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง ความไม่แน่นอนเหล่านี้จึง

เป็นการยากที่สร้างข้อผูกมัดกับภาคเอกชนที่เข้าร่วมให้ต้องมีการด าเนินกิจการในโรงงานของโครงการ

อุตสาหกรรมฯ ถึงแม้ว่าเอกชนที่เข้าร่วมจะไม่ต้องมีการลงทุนในตอนเริ่มต้น แต่การบริหารโรงงาน 

เพื่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจ าเป็นต้องพึ่งพิงปัจจัย/เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กล่าว

ข้างต้น หากเงื่อนไขเหล่านั้นเกิดขึ้นก็จะเป็นตัวบังคับให้เอกชนต้องมีการถอนตัวแบบอัตโนมัติ ดังนั้น
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การแก้ไขปัญหาว่างงานจึงเป็นการยากที่จะท าให้บรรลุผลส าเร็จได้อย่างยั่งยืนได้ เพราะการคงอยู่ของ

ภาคเอกชนมีความเกี่ยวเนื่องกับสภาพแวดล้อมของระบบต่าง ๆ ในสังคม 

ส าหรับภาคประชาชนในฐานะแรงงานที่ท างานในโรงงานมองว่าความร่วมมือและการเข้ามามี

ส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนมีความน่าเชื่อถือ โดยจะสามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานของ

ประชาชนได้จริง ถึงแม้โรงงานแต่ละพื้นที่จะไม่สามารถเป็นแหล่งรองรับประชาชนที่ว่างงานเป็น

จ านวนมากได้ก็ตาม แต่ประชาชนที่เป็นแรงงานก็มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายของความ

ร่วมมือ นั่นคือจะมีการท างานและให้การสนับสนุนการบริหารโรงงานของเอกชนอย่างเต็มที่ โดย

พนักงานคนหนึ่งได้กล่าวว่าโครงการอุตสาหกรรมฯ “เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมาก 

เพราะจากที่ไม่มีงานท า สามารถเข้ามาท างานและพบปะกับเพื่อนใหม่ ๆ ท าให้เกิดความสามัคคีไม่

ทะเลาะเบาะแว้งกัน ซึ่งก่อนที่จะด าเนินโครงการได้มีการสอบถามความต้องการของคนในพื้นที่ 

ตนเองในฐานะแรงงานความมุ่งมั่นที่จะท าให้ดีขึ้นต่อ ๆ ไป” (จันติมา ชุมสุวรรณ, สัมภาษณ์, 18 

เมษายน 2561) ส่วนพนักงานอีกรายได้บอกว่า “ความร่วมมือที่เกิดขึ้นสามารถสร้างประโยชน์ให้กับ

ประชาชน และตนเองมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายตลอดเวลา เพราะสถานที่ท างานใกล้บ้าน

...” (พาตีเม๊าะ การีดูมา, สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2561) นอกจากนี้พนักงานอีกคนยังกล่าวว่าจากการ

ได้เห็นถึงความพยายามของ “ภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างมาก ตนเองในฐานะ

พนักงานคนหนึ่งก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากภาคประชาชน

โดยส่วนใหญ่” (หะนา เจะย,ิ สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2561)  

นอกจากนี้การสร้างของข้อผูกมัดต่อภาคประชาชนที่เข้ามาเป็นแรงงานเป็นเรื่องที่ยาก 

กล่าวคือในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านหนึ่งมักไม่ค่อยมีโรงงานอุตสาหกรรมมาลงทุน จึงท าให้

ประชาชนในพื้นที่ไม่มีความคุ้นชินกับวัฒนธรรมการท างานแบบอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ได้จจาก

การท าประชาพิจารณ์ อีกด้านหนึ่งประชาชนที่เข้ามาเป็นแรงงานเองก็มีทางเลือกในการประกอบ

อาชีพอื่น เช่น เกษตรกรรม อาชีพอิสระ โดยจากการสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานของพนักงานที่ลาออก

บางส่วนเห็นว่า หากการเข้าไปท างานในโรงงานไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีกว่าหรือมีความแตกต่าง

จากอาชีพเดิมที่เคยท า เช่น เงินเดือนไม่สูงมาก ไม่มีความคล่องตัวในการท างาน เป็นต้น คนเหล่านี้ก็

เลือกที่จะไม่ไปท างานในโรงงาน (หะนา เจะยิ, สัมภาษณ์, 1 เมษายน 2561; พาตีเม๊าะ การีดูมา, 

สัมภาษณ์, 3 เมษายน 2561) ซึ่งจากสภาพที่เกิดขึ้นน้ีได้ส่งผลให้ภาคประชาชนที่เป็นแรงงานมีการ
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ขาดงานบ่อยและมีการลาออกเป็นจ านวนมากในช่วงที่มีการตั้งโรงงานในช่วงแรกทั้งสามพื้นที่ แต่

ปัจจุบันปัญหาการขาดงานและการลาออกบ่อยเกิดขึ้นเฉพาะในอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

เนื่องจากเป็นพื้นที่ด าเนินการหลังสุดโดยมีความเป็นได้ที่ประชาชนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับวิถีชีวิตการ

ท างานแบบอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ จากที่กล่าวไปนั้นการบังคับให้ภาคประชาชนคงอยู่ในกรอบ

ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องถือเป็นเรื่องที่ยากกว่าภาคเอกชน เพราะการเข้ามาท างานในโรงงานไม่ ใช่

ทางเลือกเดียวที่พวกเขามี อีกทั้งการมีงานท าและรายได้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการปัจเจกบุคคลนั้น ๆ 

มากกว่ากลุ่มหรือสังคมในภาพรวม 

 ความสามารถในการด าเนินการร่วมกัน  

ความสามารถในการด าเนินการร่วมกันมีองค์ประกอบของการจัดกระบวนการและสถาบัน ที่

เริ่มจากการจัดองค์กร (Organize) โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ รูปแบบการท างานและ

ข้อตกลงของกรอบความร่วมมือระหว่างกัน โดยหากมีการพลวัตในระยะหนึ่งแล้วจะค่อย ๆ พัฒนาจน

กลายเป็นโครงสร้างและสถาบันความร่วมมือที่มีความมั่นคงถาวรได้ ซึ่งในความเห็นของผู้วิจัยมองว่า

การจะวัดความเป็นสถาบันจะต้องมีการประเมินจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการมีแผนปฏิบัติงาน

ของความร่วมมือที่มีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี เพราะถือเป็นช่วงที่ภาคส่วนต่าง ๆ 

สามารถลงหลักปักฐานในการท างานแบบร่วมมือกันตามแผนที่ตกลงกัน เพื่อให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายได้ในระดับหน่ึงอีกด้วย 

 การด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือในโครงการอุตสาหกรรมฯ ที่ก าหนดกลับไม่สามารถ

พัฒนาเป็นสถาบันความร่วมมือที่ก้าวข้ามระหว่างภาคส่วนกันได้ เนื่องจากทั้งสามพื้นที่ไม่มีรูปแบบ

ของความร่วมมือที่มั่นคงและต่อเนื่อง เพราะได้เกิดปรากฏการณ์ที่ภาคเอกชนมีการถอนตัวออกจาก

ความร่วมมือและภาคประชาชนเองไม่ได้เข้ามาเป็นพนักงานในจ านวนที่มากเพียงพอต่อความสามารถ

ที่โรงงานจะรองรับได้  

ประเด็นแรกในพื้นที่อ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาสได้เคยมีภาคเอกชนถอนตัวไปแล้วสอง

บริษัท โดยให้เหตุผลในเรื่องของผลกระทบจากปัญหาทางเศรษฐกิจในช่วงนั้นและมีต้นทุนการขนส่งที่

สูง บริษัทที่หนึ่งคือบริษัท เอ็ม แคพ ไอราวัณ จ ากัด ที่เข้าร่วมบริหารโรงงานมีการด าเนินงานเป็น

ระยะเวลา 2 ปี ส่วนบริษัทที่สองคือบริษัท โรงงานไทยแลนด์ นิตติ้ง จ ากัด ได้มีการบริหารโรงงาน
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เพียง 1 ปีกว่า แต่โชคดีที่ทางเทศบาลต าบลรือเสาะและภาคประชาชนในพื้นที่สามารถจัดตั้งวิสาหกิจ

ชุมชน Hand in Hand รือเสาะ เพื่อเข้ามาบริหารโรงงานแทนภาคเอกชน ด้วยการหาตลาดเพื่อผลิต

สินค้าจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น จังหวัด อ าเภอ โรงเรียน เป็นต้น ขณะที่อ าเภอรามัน จังหวัด

ยะลา อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีได้มีการถอนตัวออกของภาคเอกชนเช่นเดียวกัน โดยพื้นที่รามัน

เป็นบริษัท ไทย เจ เพรส จ ากัด สว่นพ้ืนที่โคกโพธิ์เป็นบริษัท ปริ้นเซล บรา จ ากัด และบริษัท โกลบอล 

ดีไซน์ จ ากัด ทั้งสองพื้นที่มีสาเหตุที่ใกล้เคียงกันคือเนื่องมาจากสาเหตุของการมีต้นทุนในการขนส่ง

สินค้าที่สูงกว่าโรงงานที่อยู่ในภาคกลาง โดยทั้งสามบริษัทในสองพื้นที่ไดใ้ช้ระยะเวลาบริหารโรงงานไม่

เกิน 2 ปี ต่อมาทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดหาภาคเอกชนในพื้นที่ให้เข้ามาบริหารโรงงานต่อทั้ง

ในพื้นที่รามันและโคกโพธิ์ แต่กลับไม่สามารถสร้างต าแหน่งงานให้เต็มก าลังการผลิตของโรงงานได้ 

เพราะไม่สามารถหาตลาดรองรับสินค้าจากโรงงานและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพได้ การเข้าและออก

อย่างรวดเร็วของภาคเอกชนจะด้วยเหตุอันใดก็แล้วแต่ ได้ “...ท าให้เกิดปัญหาที่สั่นคลอนต่อการจ้าง

งานของประชาชนในพื้นที่และความอยู่รอดของโครงการ เหมือนดังเช่นเครื่องบินตก ที่จะต้องมีการ

เริ่มต้นเรียนรู้ผลิตภัณฑ์และพัฒนาทักษะแรงงานกันใหม่ทั้งหมด” (วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม, สัมภาษณ,์ 18 

เมษายน 2561) 

ประเด็นที่สองความไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมการท างานในโรงงานและการมีทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพของภาคประชาชน  จึงท าให้มีการสมัครเข้ามาเป็นแรงงานในระยะเวลาสั้น ๆ 

โดยเฉพาะในช่วงการจัดตั้งโรงงานใน 4-5 ปีแรก อีกทั้งภาคเอกชนที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนไม่มีความ

เข้มแข็งในการบริหารโรงงาน การจัดหาตลาดและการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อให้ภาคประชาชนมี

งานท าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในพื้นที่รามัน จังหวัดยะลาและพื้นที่โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประสบปัญหา

จากวิถีชีวิตในการท างานแบบด้ังเดิมของประชาชนและศักยภาพของเอกชน กล่าวคือทั้งสองปัญหา 

“...มันมีความคาบเกี่ยวกันอย่างไม่สิ้นสุด คือหากจะรับพนักงานจ านวนมากก็จะต้อง

มีค าสั่งซื้อที่แน่นอน (ซึ่งเรามีฐานลูกค้าจ านวนน้อยราย) ในทางกันข้ามหากจะมี

ค าสั่งซื้อจ านวนมากก็ต้องมีพนักงานที่แน่นอน เพราะถ้ารับค าสั่งซื้อเต็มการผลิต

บางครั้งพนักงานหยุดงานเพื่อไปท าธุระต่าง ๆ เช่น ไปงานแต่งงาน...หรือหากวันใด

ราคายางพาราแพงก็อาจไม่มาท างาน ซึ่งการจะบริหารโรงงานอย่างเต็มรูปแบบที่มี
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ระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเราไม่สามารถท าได้ จึงต้องใช้การพูดคุยต่อรองประสาน

ความเข้าใจกับเขา...” (วลีรัตน์ เพ็ชรมณ,ี สัมภาษณ,์ 1 เมษายน 2561) 

ดังนั้นทั้งสองประเด็นที่กล่าวไปนั้นเป็นเงื่อนไขหรือปัจจัยที่ท าให้ระดับความสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วน

ที่เข้าร่วมลดลง และท าให้ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนไม่สามารถพัฒนาให้กลายเป็นสถาบันความ

ร่วมมือที่มีความเข้มแข็ง ตอ่เนื่องและมีความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาการว่างงานในพื้นที่ได ้ 

โครงการอุตสาหกรรมฯ ได้มีการก าหนดโครงสร้างผู้น าออกเป็นสองระดับ คือระดับที่หนึ่ง

เป็นผู้จัดการโครงการจากส่วนกลางที่ท าหน้าที่ด าเนินเรื่องตั้งแต่เสนอโครงการ วางแผนการ

ด าเนินงาน จัดท างบประมาณรายปี และที่ส าคัญเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างภาครัฐกับ

ภาคเอกชนและระหว่างหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางกับท้องถิ่นอีกด้วย ส่วนระดับที่สองเป็นผู้จัดการ

โครงการระดับพื้นที่ท าหน้าที่บริหารโครงการในพื้นที่ตามที่วางแผนไว้ ประสานงานระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และสามารถบริหารโรงงานอุตสาหกรรมในด้าน

การบริหารบุคคล การเงิน และการตลาด ซึ่งกิจกรรมระดับพื้นที่เหล่านี้เป็นตัวร้อยรัดความสัมพันธ์

ของแต่ละภาคส่วนให้มีความต่อเนื่อง โดยผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้จัดการโครงการส่วนกลางคือ โดม ถนอม

บูรณ์ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ดูรายละเอียดจากตัวขับเคลื่อนความร่วมมือ) ขณะที่ผู้จัดการ

โครงการระดับพื้นที่ ประกอบด้วย วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรตี าบลรือเสาะดูแลพื้นที่รือเสาะ 

สิริจิต มหัศนีย์นนท์ จากบริษัทอาเชอร์สปอร์ต จ ากัด ดูแลพื้นที่รามัน และ วิบูรณ์ บุญมี บริษัท พสุ

วิรัตย์ จ ากัด ดูแลพื้นที่โคกโพธิ์ ทั้งนี้การประเมินความสามารถของความร่วมมือจากตัวแปรภาวะผู้น า

ในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกที่จะประเมินเฉพาะผู้จัดการโครงการระดับพื้นที่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากเป็นผู้ที่

มีบทบาทในการสร้างพลวัตของความร่วมมือในการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันได้ชัดเจนที่สุด โดย

จะพิจารณาจากผลการด าเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาว่าสามารถท าตามเป้าหมายของโครงการ

ได้หรือไม่ พร้อมกับให้พนักงานประเมินผลการบริหารโรงงานในพื้นที่อีกด้วย  

ส าหรับผู้จัดการโครงการระดับในพื้นที่รือเสาะคือ วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรี

เทศบาลรือเสาะ โดยจะเริ่มประเมินจากสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันของโครงการอุตสาหกรรมฯ ของพื้นที่

รือเสาะ ที่เป็นผลจากพัฒนาการตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมาถือว่ามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูง เพราะจากในช่วงปี 4 แรกที่มีเอกชนเข้ามาบริหารโรงงานสองบริษัทคือบริษัท เอ็ม 

แคพ ไอราวัณ จ ากัด และ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จ ากัด แต่ต่อมาได้มีการขอถอนตัวออกไป
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เนื่องจากเหตุผลเรื่องต้นทุนและก าไรของบริษัท โดยระหว่างนั้น วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ได้รับต าแหน่ง

เป็นผู้จัดการโครงการและมีบทบาทให้การปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ไขแก่

ภาคเอกชน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ แต่เมื่อภาคเอกชนที่เข้า

ร่วมได้มีการถอนตัวออก จึงเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ในการรวบรวมกลุ่มประชาชนที่อยู่ในรือเสาะ เพื่อให้มี

การรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนในการเข้ามาบริหารโรงงานแทนภาคเอกชน ตอนแรกหลังจากที่มีการ

ก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจโดยเป็นตัวแทนประชาชนจากกลุ่ม

ต่าง ๆ แต่กลับประสบปัญหาในการบริหารเครือข่ายภายในวิสาหกิจ จึงส่งผลให้เกิดความล้มเหลวใน

การบริหารโรงงาน เพราะไม่สามารถจัดหาค าสั่งซื้อสินค้ามาป้อนโรงงานและสินค้าที่ผลิตไม่ได้

มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ  

ต่อมา วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ในฐานะผู้ผลักดันโครงการตั้งแต่ต้นจึงต้องเข้ามารื้อฟื้นและเข้า

เป็นผู้บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนรือเสาะเอง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง

ต่อเนื่อง ด้วยการท าให้โรงงานเป็นแหล่งจ้างงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง จนเป็นผลให้

โรงงาน Hand in Hand รือเสาะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในระยะเวลาถัดมา เมื่อ

น าตัวชี้วัดสามด้านมาท าการประเมินภาวะผู้น าของ วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม โดยเริ่มจากตัวชี้วัดแรกด้าน

จ านวนประชาชนที่มาเป็นแรงงานมีการเพิ่มขึ้นจาก 60-75 คนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน  สองด้าน

ค าสั่งซื้อสินค้ามีมาอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก และ สามด้านการจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ของชุมชน

สามารถจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาปันผลก าไรจากโรงงานไปสู่ชุมชน ถือว่ามีการบริหาร

โครงการระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่จะรับประกันในการน าพา

ให้โรงงาน Hand in Hand รือเสาะบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไป โดยยังสามารถยืนยืนได้

จากบทสัมภาษณ์ของพนักงานในโรงงานว่า “ท่านนายกบริหารโครงการที่นี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูง สังเกตได้จากค าสั่งซื้อสินค้าที่เข้ามาตลอดตั้งแตม่ีการตั้งโรงงาน มีประชาชนเข้ามา

สมัครงานเพิ่มขึ้นทุกปี อีกทั้งท่านยังเป็นคนเสียสละต่อพนักงาน” (รอฮีหม๊ะ หะยีวิฮิง, สัมภาษณ์, 18 

เมษายน 2561) และ “...ท่านยังท างานโดยไม่หวังผลตอบแทน ท่าน...มีแต่ให้กับประชาชน ซึ่ง

บุคคลภายนอกอาจจะเห็นว่าโรงงานเป็นของท่าน แต่ในความเป็นจริงเป็นของประชาชน” (ปิยะนุช 

เจ๊ะเดาะห,์ สัมภาษณ,์ 18 เมษายน 2561) 
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ขณะที่ผู้จัดการโครงการระดับพื้นที่ของรามันคนปัจจุบันคือ สิริจิต  มหัศนีย นนท์ 

กรรมการบริหาร บริษัท อาเชอร์สปอร์ต จ ากัด โดยก่อนหน้าน้ีพื้นที่รามันเคยมีผู้จัดการโครงการระดับ

พื้นที่ที่เป็นตัวแทนจาก บริษัท ไทย เจ เพรส จ ากัด แต่เมื่อบริษัทฯถอนตัวก็ได้มีการเปลี่ยนแปลง

ผู้จัดการโครงการใหม่เป็น สิริจิต  มหัศนียนนท์ โดยเป็นผู้ท าหน้าที่ในการประสานความร่วมมือทั้ง

ภาครัฐกับภาคประชาชน และเป็นผู้จัดหาค าสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบมาท าการผลิตในโรงงาน ซึ่ง

ตอนนี้ก าลังประสบปัญหาในเรื่องของการมีเครื่องจักรในการผลิตที่ไม่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ที่จะท า

การผลิต เพราะก่อนหน้านี้บริษัท ไทย เจ เพรส จ ากัด ซึ่งเป็นเอกชนรายแรกที่เข้าร่วมกระบวนการ

ความร่วมมือไดเ้ลือกท าการผลิตกางเกงในผู้ชาย แต่ต่อมาไดม้กีารถอนตัว เนื่องจากประสบปัญหาด้าน

ต้นทุนในการขนส่ง และได้มีการส่งต่อให้บริษัท อาเชอร์สปอร์ต จ ากัด เข้ามาบริหารโรงงานแทน แต่

เนื่องจากเครื่องจักรที่มีอยู่เหมาะสมแก่การผลิตการเกงใน ในขณะที่ทางบริษัท อาเชอร์สปอร์ จ ากัด 

เป็นผู้ผลิตเสื้อกีฬา จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการผลิตเสื้อผ้ากีฬาได้ตามรูปแบบและมาตรฐานที่

ก าหนดไว้ ประเด็นนี้ได้เคยถูกน าเข้าสู่การหารือกับทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมแล้ว แต่ทางกรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรมไม่มีงบประมาณที่จะมาสนับสนุนเรื่องเครื่องจักรใหม่ เพราะก่อนหน้านี้พื้นที่รา-

มันได้ท าข้อตกลงตั้งแต่แรกแล้วว่าจะท าการผลิตกางเกงในผู้ชาย จึงท าให้มีการจัดซื้อเครื่องจักรใน

ลักษณะนั้น  

นอกจากนี้การบริหารโรงงานของ สิริจิต มหัศนียนนท์ ยังประสบปัญหาในเรื่องของการ

บริหารฝ่ายบุคคล เนื่องจากประชาชนได้มีการหยุดงานบ่อยและเข้ามาเป็นพนักงานเป็นเวลาสั้น ๆ 

โดยเป็นผลมาจากการที่ภาคประชาชนที่เข้ามาเป็นพนักงานมีรายได้จากการท างานที่โรงงานต่ า อีกทั้ง

โรงงานเองมีค าสั่งซื้อสินค้าเป็นจ านวนน้อยท าให้ประชาชนไมส่ามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง บางส่วน

จึงเลือกไปประกอบอาชีพอื่นแทน เมื่อน าตัวชี้วัดสามด้านมาประเมิน สิริจิต มหัศนียนนท์ ในฐานะ

ผู้จัดการโครงการระดับพื้นที่ เริ่มจากตัวชี้วัดแรกด้านจ านวนประชาชนที่มาเป็นแรงงานมีจ านวนปาน

กลางอยู่ที่จาก 53 เป็น 45 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน โดยมีแนวโน้มลดลง สองด้านค าสั่งซื้อ

สินค้ามีมาอย่างต่อเนื่องในจ านวนปานกลาง และสามด้านการจัดตั้งกองทุนปรากฏว่าไม่ได้มีการจัดตั้ง

กองทุนออมทรัพย์ของชุมชนเพื่อด าเนินกิจกรรมสนับสนุนชุมชน จึงสรุปได้ว่าสิริจิต มหัศนียนนท์ ไม่

สามารถบริหารโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนัก อย่างไรก็ตามพนักงานที่มาจาก
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ภาคประชาชนบางคนมองว่า “ผู้บริหารโรงงานมีความเป็นกันเอง มีความเข้าใจต่อพนักงานเป็นอย่าง

ดี” (แอเสาะ สน,ิ สัมภาษณ,์ 3 เมษายน 2561) 

ส่วนผู้จัดการโครงการระดับพื้นที่โคกโพธิ์คือ วิบูลย์  บุญมี อดีตก านันและเจ้าของบริษัท พสุ-

วิรัตย์ จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการประเภทการก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย  ได้เข้าท าหน้าที่เป็นผู้-

ประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน และจัดหาค าสั่งซื้อจากภาครัฐในพื้นที่และภาคเอกชน

ต่างพื้นที่ โดยก่อนที่จะมีการสร้างโรงงาน Hand in Hand ในพื้นที่โคกโพธิ์ วิบูลย์ บุญมี ได้เป็นผู้น า

ประชาชนมาฝึกอบรมและท าการตัดเย็บเสื้อผ้าบริเวณลานข้างบ้านของตนเอง แต่หลังจากมีการสร้าง

โรงงาน Hand in Hand โคกโพธิ์เสร็จในปี พ.ศ. 2556 ทางภาครัฐโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้

จัดหาภาคเอกชนจากกรุงเทพฯ นั่นคือบริษัท ปริ้นเซล บรา จ ากัด และบริษัท โกลบอล ดีไซน์ จ ากัด 

ด้วยการด าเนินการจัดหาค าสั่งซื้อสินค้าและวัตถุดิบมาให้พนักงานท าการผลิตในโรงงาน แล้วน าสินค้า

ที่ผลิตได้ส่งกลับไปจ าหน่ายยังกรุงเทพฯ แต่เนื่องจากต้นทุนของกระบวนการขนส่งวัตถุดิบและสินค้ามี

สูงซึ่งมีผลต่อก าไรในการด าเนินงานจึงท าให้เอกชนมีการถอนตัวในภายหลัง  

ต่อมา วิบูลย์ บุญมี และบริษัท พสุวิรัตย์ จ ากัด ก็เข้ามาช่วยบริหารโรงงานต่อ เพราะหาก

ปล่อยไปจะเป็นผลให้งบประมาณที่ภาครัฐลงทุนทั้งหมดต้องสูญเปล่า โดย วิบูลย์ บุญมี ต้องเข้ามา

เป็นผู้หาค าสั่งซื้อเสื้อผ้าจากในพื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ทหาร ต ารวจ โรงเรียน เป็นต้น เพื่อให้

ประชาชนที่เข้ามีส่วนร่วมจะได้มีงานท าอย่างต่อเนื่อง แต่มีอุปสรรคในการด าเนินงานในการผลิตสินค้า

เพราะ บริษัท พสุวิรัตย์ จ ากัด เป็นภาคเอกชนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการตัดเย็บเสื้อผ้า เพราะไม่มี

ความสามารถประกอบธุรกิจด้านนี้โดยตรง จึงท าให้ไม่สามารถจัดหาค าสั่งซื้อสินค้าและตลาดมา

รองรับสินค้าได้มากพอ แต่ด้วยความที่ วิบูลย์ บุญมี มีความเข้าใจว่าปัญหาการว่างงานในพื้นที่โคก-

โพธิ์มีความร้ายแรง จึงได้เข้ามาช่วยกันประคับประคองบริหารโรงงานร่วมกับภาคประชาชนตามก าลัง

ความสามารถเท่าที่มี ซึ่งจากการประเมินตามตัวชี้วัดสามด้าน โดยเริ่มจากด้านจ านวนแรงงานใน

โรงงานนั้นมีจ านวนน้อยคือจาก 20 เป็น 18 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน โดยมีแนวโน้มลดลง 

ต่อมาด้านค าสั่งซื้อสินค้ามีความต่อเนื่องแต่เป็นจ านวนที่น้อย และด้านสุดท้ายการจัดตั้งกองทุนออม

ทรัพย์ของชุมชนนั้นทาง วิบูลย์ บุณมี ไม่สามารถจัดตั้งกองทุนฯ ได้ เนื่องจากการบริหารโรงงาน 

Hand in Hand ในโคกโพธิ์ยังไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะน าก าไรที่ได้ไปด าเนินกิจกรรมสนับสนุน

ชุมชน กระนั้นก็ตามภาคประชาชนที่เข้าร่วมได้เห็นถึงความพยายามของ คุณวิบูลย์ ว่าเป็นผู้บริหาร
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โครงการระดับพื้นที่ที่ “...ดีในระดับหนึ่ง ด้วยการเอาใจใส่พนักงาน โดยไม่ปล่อยให้เราว่างงาน” (หะ

นา เจะยิ, สัมภาษณ,์ 1 เมษายน 2561) 

เมื่อน าผลการประเมินภาวะผู้น าของผู้จัดการโครงการระดับพื้นที่ทั้งในพื้นที่รือเสาะ รามัน

และโคกโพธิ์ มาเปรียบเทียบตามข้อมูลที่มีปรากฏว่า วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม สามารถบริหารโรงงาน 

Hand in Hand ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เพราะมีการจ้างงานประชาชนมาก มีค าสัง่

ซื้อสินค้าเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่องและสามารถจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ในชุมชน ส่วน สิริจิต 

มหัสนียนนท์ และ วิบูลย์ บุญมี ไม่สามารถบริหารโรงงาน Hand in Hand ในความรับผิดชอบของตน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากนัก เพราะมีการจ้างงานประชาชนต่ า ค าสั่งซื้อสิ นค้ามี

จ านวนน้อย และยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ในชุมชนอีกด้วย ดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารโรงงานในแต่ละพื้นที ่
ประเดน็ประเมิน 

 

 

ผู้จัดการโครงการระดับพื้นที่ 

จ านวนแรงงาน 

(คน) 

ค าสั่งซื้อสินค้าจาก

โรงงาน 

กองทุน

ออมทรัพย ์

ปี พ.ศ. 

58 59 60 61 

วิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม พื้นที่รือเสาะ 60 55 68 75 มีต่อเน่ืองเป็น

จ านวนมาก 

มี 

สิริจิต  มหัสนียนนท์ พื้นที่รามัน - 53 40 45 มีต่อเน่ืองเป็น

จ านวนปานกลาง 

ไม่ม ี

วิบูลย์  บุญมี พื้นที่โคกโพธิ ์ - 20 18 18 มตี่อเนื่องแต่

จ านวนน้อย 

ไม่ม ี

ที่มา: โรงงาน Hand in Hand รือเสาะ รามันและโคกโพธ์ิ, 2561 

หมายเหตุ – ค าสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานที่แสดงถึงความต่อเนื่องและจ านวนค าสั่งซื้อสินค้าเป็นการประเมินจากผล

สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นการประมาณการจากจ านวนการจ้างงานในโรงงาน เนื่องจากแต่ละพื้นที่ไม่ได้มีการ

รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบในแต่ละปี จึงไม่สามารถแสดงเป็นตัวเลขที่แท้จริงได้ 

การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรมฯ ได้มีการก าหนดผลลัพธ์ไว้ว่า

ต้องการจะบรรลุในเรื่องของการท าให้ประชาชนในพื้นที่มีงานท าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ
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พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ต่อไป ก่อนที่จะมีการด าเนินโครงการดังกล่าวได้มีการประชุมร่วม

เพื่อรายงานสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่โดยตัวแทนจากอ าเภอ ซึ่งพื้นที่ที่ถูกเลือกต่างก็มีปัญหา

เร่งด่วนเกี่ยวกับการว่างงานของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ โดยการว่างงานในที่นี้

หมายถึงการว่างงานโดยสมบูรณ์แบบคือไม่มีงานและรายได้ใด ๆ รวมทั้งเป็นการว่างงานแบบแอบแฝง

ที่มีงานท าชั่วคราวและมีรายได้ที่ไม่แน่นอน จากข้อมูลในพื้นที่ได้ระบุว่าอ าเภอรือเสาะ จังหวัด

นราธิวาส อ าเภอรามัน จังหวัดยะลาและอ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีมีประชาชนวัยท างานที่

ว่างงานทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 40 30 และ 30 (เป็นประมาณการโดยเปรียบเทียบจากการรายงานของ

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ เช่น อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยคิดเป็นจ านวน 15,822 16,223 

12,267 คนตามล าดับ ต่อมาได้มีการอนุมัติให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา โดยได้มีการเตรียมพร้อมด้าน

อาคารสถานที่ เครื่องจักร คัดเลือกเอกชนมาบริหารและฝึกอบรมแรงงานจนเสร็จสิ้นและเริ่ม

ด าเนินการผลิตสินค้าในอ าเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส อ าเภอรามัน จังหวัดยะลาและอ าเภอโคกโพธิ์ 

จังหวัดปัตตานีในปี พ.ศ. 2552 2555 และ 2557 ตามล าดับ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2552) 

การวัดผลลัพธ์ของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรม ฯ จะมีการ

ประเมินจากความสามารถของโรงงาน Hand in Hand ในการสร้างงานแก่คนในพื้นที่ว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ และจะมีการเปรียบเทียบอัตราส่วนจ านวนร้อยละของความสามารถในการ

ดูดซับประชาชนวัยท างานในแต่ละพื้นที่ ดังตารางต่อไปนี ้
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จากตารางข้างต้นที่แสดงถึงจ านวนประชาชนวัยท างานของพื้นที่รือเสาะ รามันและโคกโพธิ์ 

ซึ่งมีจ านวนเฉลี่ยประมาณ 41,915 53,949 และ 41,309 ตามล าดับ และจ านวนการจ้างงานทั้งหมด

ของโรงงาน Hand in Hand ในพื้นที่รือเสาะ รามันและโคกโพธิ์ที่มีระยะเวลาด าเนินงาน 10 7 และ 5 
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ปีตามล าดับ โดยสามารถจ้างงานอยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณ 153 54 และ 29 คนตามล าดับ (ตัวเลข 3 ปี

หลังเป็นตัวเลขจริง แต่ตัวเลขก่อนหน้านั้นมาจากการประมาณการของหัวหน้าพนักงานในแต่ละพื้นที่  

เนื่องจากไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้อย่างชัดเจน) หากรวมค่าเฉลี่ยของทั้งสามพื้นที่ปรากฏว่ามีการจ้าง

งานไม่เกิน 250 คน ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้คือต้องมีไม่ต่ ากว่า 1,000 คน อีกทั้งการ

จ้างงานในปัจจุบันกลับมีแนวโน้มที่ลดลงในพื้นที่รามันและโคกโพธิ์ อันเน่ืองมาจากภาคเอกชนที่เข้าไป

บริหารโรงงานมีศักยภาพต่ าในการจัดหาตลาดเพ่ือจ าหน่ายสินค้า 

 เมื่อมาพิจารณาความสามารถในการดูดซับแรงงานในแต่พื้นที่ปรากฏว่า ทั้งพื้นที่รือเสาะ รา-

มันและโคกโพธิ์ไม่สามารถเป็นสถานที่รองรับการจ้างงานให้กับประชาชนวัยท างานได้มากนัก เพราะ

ทั้งสามพื้นที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.18 (ดังรูปภาพข้างล่าง) ซึ่งหากต้องการสร้างผลกระทบต่อการ

จ้างงานควรต้องมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 2 หรือคิดเป็นประชาชนวัยท างานประมาณ 1,000 คน ตาม

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ต้ังแต่แรก  

รูปภาพที่ 17 เปรียบเทียบความสามารถในการดูดซับแรงงานทั้งหมดของโครงการในแต่ละพื้นที ่

 

ที่มา: ส านักงานสถิติจังหวัด, 2560; โรงงาน Hand in Hand รือเสาะ รามันและโคกโพธ์ิ, 2561 

หมายเหต ุ วิธีค านวณ 
จ านวนการจ้างงาน × 100

ประชากรวัยท างานทั้งหมดของปีนั้น
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) ในโครงการ

อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 

ประการดังนี้  

1. เพื่อศึกษาปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการ

อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

2. เพื่อศึกษากระบวนการของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรม

เพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

3. เพื่อศึกษาผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการ

อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการ

ส ารวจข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร (Documentary research) และการวิจัยภาคสนามจาก

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviewed) ) โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากตัวแสดงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการ

อุตสาหกรรมฯ จ านวน 16 ราย โดยมาจากภาครัฐ 4 ราย ได้แก่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลต าบลรือเสาะ มาจากภาคเอกชน 6 ราย ได้แก่ บริษัท อาเชอร์ สปอรต์ จ ากัด และบริษัท พสุ

วิรัตย์ จ ากัดและวิสาหกิจชุมชนรือเสาะ (ท าหน้าที่แทนเอกชน) และจากภาคประชาชน 8 ราย  ได้แก่ 

พนักงานในโรงงาน Hand in Hand ของพ้ืนที่รือเสาะ รามันและโคกโพธิ์ ซึ่งจะสรุปผลการวิจัยเป็นไป

ตามวัตถุประสงค์การวิจัย มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

1. ปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ก่อใหเ้กิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการ

อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้

บริบทของระบบ มีปัจจัยทีป่ระกอบด้วย 

กรอบแนวคิดของกฎหมายและนโยบาย ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการปกครอง

แบบร่วมมือกันซึ่ งมีตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ในมาตรา 78 ของหมวดนโยบายแห่งรัฐ 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 

และ วรรค 3 และฉบับที่ 7 ปี พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นโยบายบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

พ.ศ. 2551-2554 และแผนพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551-2554 ทั้งหมดนี้ถือเป็นกรอบแนวคิด

ของกฎหมายและนโยบายที่ถูกออกแบบไว้เป็นฐานรองรับสถาบันการจัดการปกครองแบบใหม่ หาก

การด าเนินนโยบายประสบปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จึงท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการปกครองจากที่เน้นล าดับชั้นของการ

บังคับบัญชาและระบบราชการไปสู่แนวราบ ผ่านการกระจายอ านาจให้แก่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

มากขึ้น รวมทั้งยังสนับสนุนให้หน่วยงานราชการทุกระดับตั้งแต่กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด อ าเภอ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการพึ่งพาความสามารถของเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วน

สังคมมากขึ้น ด้วยการเปิดพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ซึ่งโครงการ

อุตสาหกรรมฯ ที่ด าเนินการภายใต้ความร่วมมือสามภาคส่วนที่เกิดขึ้นระหว่าง ปี พ.ศ. 2549-2557 

ถือเป็นผลพวงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยหรือเงื่อนไขทางกฎหมายและนโยบายเหล่านี ้

ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ได้รับผลกระทบเชิงลบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ซึ่งท าให้มีการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล

รวมและรายได้ต่อหัวของประชากรมีแนวโน้มที่ลดลง ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีการอัดฉีดงบประมาณ

กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายความมั่นคงและการพัฒนาก็ตาม ขณะเดียวกันยังเกิดปัญหาการว่างงาน

และสัดส่วนของคนยากจนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่มีสถานที่รองรับการจ้างงานขนาดใหญ่ 

โดยภาคเอกชนไม่มีความเชื่อมั่นในการลงทุนประกอบกิจการในพื้นที่ นอกจากนี้ความซับซ้อน ความ

แตกต่างและความเปราะบางทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ยังเป็นผลให้นโยบายและ

โครงการที่ถูกก าหนดและน าไปปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจต่อ อัตลักษณ์

มลายู กลับยิ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการต่อต้านจากคนในพื้นที่มากขึ้น เพราะฉะนั้นความ

ซับซ้อนทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจึงจ าเป็นที่จะต้องใช้แนวทางการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกันในการด าเนินนโยบาย ที่เน้นให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วม

ในการแก้ไขปัญหา เพื่อท าให้กระบวนการนโยบายสาธารณะมีความสอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชนและลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ในภาพรวม 
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ประเด็นความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นมาจากสถานการณ์ความ

รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขของสังคมโดยรวม โดยเป็นผลมาจากการปะทุ

ของความขัดแย้งรอบใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างฝ่ายความมั่นคง

ของรัฐบาลไทยกับฝ่ายก่อความไม่สงบที่มีอุดมการณ์ในการแบ่งแยกดินแดน โดยลักษณะของปัญหามี

ความสลับซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีการเชื่อมโยงกันหลายมิติ ความขัดแย้งที่รุนแรงได้กลายเป็น

อุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่สามารถใช้

เครื่องมือทางนโยบายทั่วไปเหมือนพื้นที่อื่น ๆ ที่เน้นให้ภาคเอกชนเข้าไปมีบทบาทและเป็นกลไกหลัก

ในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้

ท าให้สภาพแวดล้อมของพื้นที่เกิดความซับซ้อนและความไม่แน่นอนขึ้น จึงท าให้ต้องแสวงหาเครื่องมือ

ทางนโยบายแบบใหม่ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้ประเด็นความมั่นคง

ในพื้นที่จึงกลายเป็นเงื่อนไขที่ผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐต้องใช้แนวทางการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจนั่นเอง 

ตัวขับเคลื่อนความร่วมมือ มีปัจจัยที่ประกอบด้วย 

การพึ่งพาซึ่งกันและกันของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนเป็นผลมาจากสถานการณ์

ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจ

ต้องหยุดชะงักงัน เนื่องจากภาคเอกชนไม่มีความเชื่อมั่นในการลงทุนเพื่อประกอบธุรกิจ ถึงแม้ภาครัฐ

จะมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อม รวมทั้งมีนโยบายและมาตรการส่งเสริม

การลงทุนเป็นพิเศษในหลาย ๆ เรื่อง เช่น ภาษีการลงทุน เป็นต้น แต่ก็ไม่เป็นการเพียงพอที่จะโน้ม-

น้าวให้ภาคเอกชนท าการลงทุนตามปกติดังเช่นพื้นที่ปกติอื่น ๆ ได้ จึงท าให้จ าเป็นจะต้องมีการพึ่งพา

ซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อระดมความสามารถจากทุกภาคส่วน

มาร่วมกันแก้ไขปัญหา ด้วยเหตุนี้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความ

รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาเศรษฐกิจ จึงได้มีการก าหนดโครงการอุตสาหกรรมฯ โดยให้ภาครัฐท า

การลงทุนอาคารสถานที่ เครื่องจักรด าเนินการ และการพัฒนาบุคลากร ส่วนภาคเอกชนเป็นผู้บริหาร

การผลิตภายในโรงงาน หาตลาด จัดหาวัตถุดิบและจัดจ าหน่ายสินค้า  ขณะที่ภาคประชาชนเข้ามา

สนับสนุน อ านวยความสะดวกและเป็นแรงงานในโรงงาน  

ผู้น าที่ริเริ่ม ที่ท าให้เกิดความร่วมมือมาจากเจ้าหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้เสนอ

โครงการอุตสาหกรรมฯ และต่อมาก็ได้เข้าไปมีบทบาทเป็นผู้จัดการโครงการที่มีความรับผิดชอบตั้งแต่
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การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารโครงการ รายละเอียดของการปฏิบัติงาน และวางแผนโครงการใน

ภาพรวม เช่น แผนการเงิน และแผนการจัดซื้อวัสดุ เป็นต้น อีกทั้งยังท าหน้าที่ควบคุมติดตามการ

ด าเนินโครงการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของแผนงานและภายใต้งบประมาณที่ก าหนด รวมทั้ง

ประสานงานความร่วมมือกับบุคลากร หน่วยงานและภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกกรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อระดมความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา เสนอแนวทางการแก้ไข และ

แสวงหาการสนับสนุนในการบริหารจัดการโครงการ นอกจากนี้ยังท าหน้าที่ตรวจสอบผลการ

ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดให้แล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งได้ส่งมอบให้กับศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาค 11 จังหวัดสงขลาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบต่อไป 

ทั้งนี้การริเริ่มของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรมฯ เป็นสิ่ งที่ถูก

ก าหนดทิศทางจากหน่วยงานที่ริเริ่ม กล่าวคือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานที่ก าหนด

รายละเอียดและภาคส่วนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ รวมทั้งได้มีการจัดตั้งรูปแบบโครงสร้าง

องค์กรในการด าเนินงาน แต่การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ใช้วิธีการสมัคร

ใจและให้ความเป็นอิสระในกระบวนการความร่วมมือ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเป้าหมายและ

ผลประโยชน์ระหว่างกัน 

สิ่งจูงใจที่ตาม การเข้ามาเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันของภาคส่วนต่าง ๆ ในโครงการ

อุตสาหกรรมฯ มีสิ่งจูงใจที่ตามมาแตกต่างกัน โดยภาครัฐคาดว่าจะได้รับความชอบธรรมจาก

ประชาชน หากสามารถบรรเทาปัญหาเศรษฐกิจที่ได้รับผลเชิงลบจากปัญหาความไม่สงบได้ ส่วน

ภาคเอกชนจะได้รับผลประโยชน์จากการแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายในการลงทุนในตอนเริ่มต้น เช่น 

โรงงาน เครื่องจักร และการฝึกอบรบพนักงาน เป็นต้น ขณะที่ภาคประชาชนจะได้มีงานที่มั่นคงและมี

รายได้ที่ต่อเนื่อง ถึงแม้ภาคส่วนต่าง ๆ จะมีวัตถุประสงค์และผลประโยชน์ที่หลากหลาย แต่

วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ของแต่ละภาคส่วนสามารถผนวกรวมให้กลายเป็นลักษณะร่วมกันคือ

การแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ความร่วมมือ

ขึ้น ดังนั้นสิ่งจูงใจที่ตามมาจะเป็นห่วงโซ่ที่คอยร้อยรัดและประสานให้ทุกภาคส่วนด าเนินตาม

แผนปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายร่วมกัน ทั้งนี้หากขาดซึ่งสิ่งจูงใจที่ตามมาแล้วก็จะส่งผล

ให้ความร่วมมือน าไปสู่การแตกสลายในที่สุด 



 171 

2. กระบวนการของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการ

สร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

หลักการท างานร่วมกัน มีองค์ประกอบดังนี้ 

การปรึกษาหารือร่วมกัน เป็นการสนทนาอย่างตรงไปตรงมาด้วยเหตุและผล เพื่อท าการ

ก าหนดประเด็นปัญหาที่ภาคส่วนต่าง ๆ ต้องการแสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อีกทั้งยัง

เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างการยอมรับและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

ซึ่งกว่าจะได้โครงการอุตสาหกรรมฯ ได้มีการด าเนินงานร่วมกันต้ังแต่การประชุมหารือเบื้องต้นระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อท าการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาร่วมกัน ถัดมาได้มี

การน าเสนอรูปแบบทางเลือกในการสร้างงานต่อพื้นที่สามรูปแบบ นั่นคือ โครงการอุตสาหกรรมฯ 

(Hand in Hand) โครงการรับช่วงการผลิต และโครงการจ้างงานของภาครัฐ ซึ่งหลังจากท าการ

วิเคราะห์ต้นทุนผลประโยชน์จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและท าประชาพิจารณ์ส ารวจความต้องการ

ของประชาชน จึงได้มีการลงความเห็นเลือกโครงการอุตสาหกรรมฯ (Hand in Hand) ต่อมาก็ได้มีการ

น าเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อน าการก าหนด

รายละเอียดอีกครั้ง จนน าไปสู่การอนุมัติให้มีการด าเนินโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

ขั้นตอนเหล่านี้ถือเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบร่วมมือกันอย่าง

แท้จริง เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

การก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน โครงการอุตสาหกรรมฯ ได้มีการก าหนดแผนการ

ด าเนินงานร่วมกัน และได้มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้แต่ละหน่วยงานหรือภาคส่วนที่เข้าร่วม 

ด าเนินการไปตามบทบาทและความสามารถที่แต่ละหน่วยงานหรือภาคส่วนนั้นมีอยู่ โดยเริ่มจาก

หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท าหน้าที่ในการจัดท า

งบประมาณแผนงาน กระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยกัน

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการในแต่ละจังหวัด และกระทรวงกลาโหมโดยกองอ านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในภาค 4 คอยอ านวยความสะดวกในเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ เป็นต้น ส่วน

ภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมท าหน้าที่ในการบริหารโรงงาน หาค าสั่งซื้อและช่องทางจัดจ าหน่ายตาม

ศักยภาพและความสามารถ ขณะที่ภาคประชาชนไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการท างานร่วมกับภาครัฐกับ

ภาคเอกชนในตอนริเริ่มโครงการ เนื่องจากการด าเนินงานตามแผนจ าเป็นต้องใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญ
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และงบประมาณ จึงท าให้ภาคประชาชนท าหน้าที่เป็นเพียงแรงงานที่ต้องได้รับการฝึกอบรม และให้

การสนับสนุนการด าเนินงานของภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความคล่องตัวในพื้นที่ 

ความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน มีองค์ประกอบดังนี ้

การสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในโครงการ

อุตสาหกรรมฯ เป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาการ

ว่างงาน ซึ่งได้แสดงออกมาอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องผ่านการบริหารโครงการและโรงงานในแต่ละ

พื้นที่ ถึงแม้บางครั้งอาจจะมีปัญหาจากการถอนตัวของภาคเอกชนทั้งสามพื้นที่ แต่การถอนตัว

ดังกล่าวไม่ได้มีสาเหตุมาจากการขาดความเชื่อมั่นต่อกัน หากแต่เป็นปัญหาในเรื่องของต้นทุนและผล

ประกอบการทางธุรกิจของภาคเอกชนรายนั้น ๆ ในขณะที่ ปัญหาความไม่ไว้วางใจที่ เกิดจาก

สถานการณ์ความไม่สงบ กลับไม่มีส่วนในการท าลายความเชื่อมั่นระหว่างกัน เพราะการว่างงานเป็น

ปัญหาร้ายแรงที่สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงและยืดเยื้อต่อประชาชนในพื้นที่ท าให้ต้องได้รับการแก้ไข

อย่างเร่งด่วน กล่าวอีกนัยหนึ่งคือปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กลายเป็น

ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างสมบูรณ์แบบ โดยได้กลายเป็นเงื่อนไขที่ท าให้ต้องมีการแสวงหาความ

ร่วมมือที่มีความแนบแนน่ในการเผชิญกับปัญหาร่วมกัน ดังนั้นความเชื่อมั่นระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ใน

การท างานร่วมกันจึงไม่ปรากฎให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการครั้งนี ้

การสร้างข้อผูกมัดร่วมกัน โครงการอุตสาหกรรมฯ ได้มีการท าบันทึกลงนามข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เป็นข้อผูกมัดร่วมกัน แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินการ

ยังคงเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานราชการตามปกติ โดยไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลทางกฎหมาย 

อีกทั้งความร่วมมือดังกล่าวยังใช้ความสมัครใจของภาคเอกชนและภาคประชาชนในการเข้าร่วม ซึ่ง

อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างข้อผูกมัดร่วมกันในการเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่าง

ถาวร แต่จากผลการสัมภาษณ์ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนต่างก็มองว่าความร่วมมือ

เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมต่างก็มีความน่าเชื่อถือ โดยภาคส่วน

ของตนมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยเงื่อนไขเฉพาะที่

เกื้อหนุนให้แต่ละภาคส่วนสามารถด ารงอยู่ในความร่วมมือของโครงการในระยะยาวต่อไปด้วย ซึ่งจาก

ปัญหาการถอนตัวของภาคเอกชนในทุกพื้นที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายใน เช่น ผลประกอบการของ

บริษัท และปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง
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ต่อเนื่อง ส่วนปัญหาอัตราการลาออกสูงของภาคประชาชนเป็นเพราะการไม่มีความคุ้นชินกับ

วัฒนธรรมการท างานแบบอุตสาหกรรมและการมีทางเลือกในการประกอบอาชีพอื่นที่ให้ผลตอบแทน

สูงกว่า ซึ่งทั้งสองปัญหาดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อความเชื่อมั่นระหว่างซึ่งกันและกัน 

ความสามารถในการด าเนินการร่วมกัน มีองค์ประกอบดังนี้  

การจัดกระบวนการและสถาบัน เป็นการก าหนดโครงสร้าง ความรับผิดชอบ รูปแบบการ

ท างานและการสร้างความเป็นสถาบันให้เป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมกันตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

ซึ่งตามความเห็นของผู้วิจัยมองว่าการจะวัดความเป็นสถาบันจะต้องมีการประเมินจากการจัด

โครงสร้างองค์กรและการมีแผนปฏิบัติงานของความร่วมมือที่มีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 

5 ปี เพราะเป็นช่วงที่ภาคเอกชนสามารถลงหลักปักฐานตามแผนด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ผลที่ได้จาก

การประเมินความเป็นสถาบันของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรมฯ ตาม

ระยะเวลาที่มีการด าเนินการของแต่ละพื้นที่คือรือเสาะ 10 ปี รามัน 7 ปี และโคกโพธ์ิ 5 ปี กลับพบว่า

ทุกพื้นที่ไม่สามารถพัฒนากระบวนการความร่วมมือตามพลวัตที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นสถาบันความ

ร่วมมือที่ก้าวข้ามความเป็นภาคส่วนได้ เนื่องจากมีเงื่อนไขที่ท าให้ตัวแสดงจากภาคเอกชนและภาค

ประชาชนไม่สามารถด ารงอยู่ในกรอบความร่วมมือในระยะเวลาที่ยาวนานได้ดังที่กล่าวไปข้างต้น จึง

ท าให้การท างานร่วมกันมีความหละหลวมในการผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐเองก็ไม่สามารถแสดงบทบาทในการหลอมรวมให้ทุกภาคส่วนด ารงอยู่ใน

ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องได้ เพราะโครงการอุตสาหกรรมฯ ได้สิ้นสุดระยะเวลาตั้งแต่มีการส่งมอบให้

ภาคเอกชนบริหารในปี พ.ศ. 2557 ดังนั้นการจะหว่านล้อมทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อให้

การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่องจึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 

ภาวะผู้น า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถของปัจเจกบุคคลในการน าพาความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อท าให้เกิดการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน หลังจาก

ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ระดับพื้นที่ทั้งที่เป็นเอกสารและการสัมภาษณ์ พบว่า สิ่งที่จะบ่งบอกได้ว่าใคร

มีภาวะผู้น าสูงหรือต่ านั้น สามารถพิสูจน์ได้จากผลการบริหารโรงงาน Hand in Hand ในพื้นที่ว่ามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ โดยใช้เกณฑ์การประเมินจากจ านวนการจ้างงาน ความต่อเนื่อง

ของค าสั่งซื้อสินค้า และการจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ของชุมชน ผลปรากฏว่า ผู้บริหารโรงงานที่เป็น

นายกเทศมนตรี เทศบาลต าบลรือเสาะจากพื้นที่รือเสาะมีภาวะความเป็นผู้น าสูง เพราะมีการจ้างงาน
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เป็นจ านวนมาก มีค าสังซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ในชุมชน ส่วนตัว

แทนจากบริษัท อาเชอร์สปอร์ต จ ากัด ในพื้นที่รามัน และตัวแทนจากบริษัท พสุวิรัตย์ จ ากัด ในพื้นที่

โคกโพธิ์ ไม่สามารถบริหารโรงงาน Hand in Hand ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากนัก เพราะมีจ านวนการจ้างงานต่ า จ านวนการสั่งซื้อสินค้าน้อย และยังไม่สามารถ

จัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ในชุมชนอีกด้วย 

3. ผลผลิตและผลลัพธ์ทีเ่กิดขึ้นจากการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการ

อุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวดัชายแดนภาคใต ้

ผลผลิต การด าเนินการหรือผลผลิตหลักที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากความร่วมมือในโครงการ

อุตสาหกรรมฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันที่สามารถเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย บริบทของ

อาคารและสถานที่ เช่น โรงงาน โรงอาหาร แฟลตที่พัก เป็นต้น การให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหาร

โรงงาน และการพัฒนาทักษะแรงงานแก่ประชาชน ทั้งหมดนี้ด าเนินไปตามแผนปฏิบัติงานที่ภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชนได้มีการจัดท าร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงปลีกย่อยอื่นที่

เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยเริ่มจากพื้นที่รือเสาะได้มีการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อเข้ามาบริหารโรงงาน

แทนภาคเอกชน และมีการจัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน เพื่ออ านวยความสะดวกเรื่องเงินทุนแ ก่

ประชาชนและใช้เป็นกองทุนในการปรับปรุงและพัฒนาโรงงาน ขณะที่พื้นที่รามันและโคกโพธิ์ได้มีการ

ให้ภาคเอกชนในพื้นที่บริหารโรงงานแทนภาคเอกชนจากกรุงเทพฯ ที่มีการถอนตัวไป 

ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการอุตสาหกรรมฯ ถูกน าไปปฏิบัติไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย

และสร้างผลกระทบในเชิงกว้างต่อการแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากนัก 

โดยทั้งพื้นที่รือเสาะ รามันและโคกโพธิ์มีจ านวนการจ้างงานเฉลี่ยรวมกันไม่เกิน 250 คน ซึ่งถือว่าต่ า

กว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนด าเนินการคือต้องมีไม่ต่ ากว่า 1,000 คน อีกทั้งการจ้างงานใน

ปัจจุบันกลับมีแนวโน้มที่ลดลง เพราะภาคเอกชนที่เข้าร่วมไม่มีศักยภาพที่สูงพอในการบริหารโรงงาน 

ขณะที่เมื่อมาพิจารณาความสามารถในการดูดซับแรงงานของโครงการ ปรากฎว่าทั้งสามพื้นที่มี

ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 0.18 โดยคิดอัตราส่วนจากจ านวนการจ้างงานภาคประชาชนไม่เกิน 250 คน

ต่อจ านวนประชากรวัยท างานเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ 45,724 คน โดยสรุปคือโครงการอุตสาหกรรมฯ 

ไม่สามารถสร้างงานตามเป้าหมายที่ก าหนดได้ จึงท าให้มีการดูดซับประชากรวัยท างานในอัตราที่ต่ าไป
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ด้วย อีกทั้งยังไม่ใช่โครงการส าคัญที่จะช่วยให้ประชาชนมีงานท าและมีรายได้ที่ต่อเนื่องครอบคลุม

พื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังที่ก าหนดเป็นช่ือของโครงการอีกด้วย 

 

5.2 การอภิปรายผล  

 ส าหรับการอภิปรายผลการศึกษาการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรม

เพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้วิจัยจะท าการอภิปรายระหว่าง

ผลการวิจัยที่ได้กับการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

เพื่อท าการยืนยันหรือปฏิเสธวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งมีประเด็นการอภิปราย ดังนี้ 1) การ

ริเริ่มของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน 2) พลวัตความร่วมมือของการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกัน และ 3) ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. การริเริ่มการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน โดยเริ่มจากบริบทของระบบที่มีปัจจัยกรอบ

แนวคิดของกฎหมายและนโยบาย เช่น รัฐธรรมนูญ พ.ร.บ. บริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล 

และแผนพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น ที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน เมื่อประสบ

กับปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยท าการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการปกครองที่เน้นความสัมพันธ์

เชิงล าดับชั้นการบังคับไปสู่การเน้นความสัมพันธ์เชิงแนวราบ ด้วยการกระจายอ านาจให้กับหน่วยงาน

ราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งยังให้หน่วยงานราชการทุกระดับได้มีการ

ใช้ความสามารถของเครือข่ายความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาชนมากขึ้น โดย Bingham, 

Nabatchi และ O’Leary (2005) ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมาย (Legal Infrastructure) 

ที่ถูกก าหนดจากหน่วยงานทางการปกครองทุกระดับ เช่น นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ และระบบ

ราชการ โดยกลไกการจัดการปกครองสามารถเข้าใจได้ผ่านกระบวนการกึ่งนิติบัญญัติ เช่น 

ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ การก าหนดนโยบายแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น ซึ่งสามารถน าตัวแบบ

ดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการจัดการปกครองภายใต้กฎหมายปกครองที่มีอยู่ โดยปรับให้เป็นไปตาม

พลวัตของบริบทอย่างเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เมื่อน าไปประยุกต์ใช้ ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานทาง

กฎหมายจึงเป็นเสมือนสภาพแวดล้อมทางสถาบันที่มีความส าคัญในแง่ของกระบวนการจัดระบบ

ความสัมพันธ์ที่สามารถก้าวข้ามอ านาจหน้าที่ตามปกติของภาครัฐกับภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม โดยจะมี
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ผลต่อเป้าหมาย โครงสร้างและผลลัพธ์ของความร่วมมือในทางปฏิบัติ (Bryson et al., 2006) ตรงกัน

ข้ามหากไม่มีกรอบของกฎหมายและนโยบายรองรับจะมีผลต่อประสิทธิผลในการด าเนินงานความ

ร่วมมือระหว่างกัน เพราะจะท าให้ไม่มีปัจจัยที่อ านวยความสะดวกและก าหนดขอบเขตของความ

ร่วมมือให้มีความชัดเจน (Emerson & Nabatchi, 2015a)  

ขณะเดียวกันลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เอง ได้ท าให้ต้องมีการแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาคส่วนอีกด้วย กล่าวคือเศรษฐกิจในพื้นที่มีอัตรา

การขยายตัวลดลง ระดับรายได้ต่อหัวของประชากรต่ า และมีอัตราการว่างงานและสัดส่วนของคน

ยากจนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากปัญหาความไม่สงบที่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจ อีกทั้งการก าหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐและการปฏิบัติโดยเจ้าหน้าที่ขาด

ความเข้าใจถึงความซับซ้อนและความเปราะบางทางสังคมและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ กลับท าให้

เกิดการต่อต้านมากยิ่งขึ้น ตามความเห็นของ Emerson และ Nabatchi (2015a, p. 42) มองว่า

ลักษณะเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมมีความส าคัญอยู่สองประการ 1) สามารถเป็นปัจจัยที่สนับสนุน

หรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อเงื่อนไขทางทรัพยากรและคุณภาพของบริการสาธารณะในพื้นที่ 2) 

สามารถเป็นผลสะท้อนกลับต่อจุดอ่อนของหน่วยงานภาครัฐในเรื่องความไร้ประสิทธิภาพในการ

ด าเนินนโยบาย การขาดข้อมูลและทรัพยากรในการบริหาร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและเข้าถึงสิ่ง

เหล่านี้ได้ รวมทั้งหากปัญหามีความซับซ้อนสูงจะช่วยให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

จากที่กล่าวไปนั้นจะเห็นได้ว่าลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้เป็นปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนโดยพื้นฐานรูปแบบหนึ่ง ที่จ าเป็นจะต้องมีการแก้ไขด้วยการ

สร้างความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย (Head & Alford, 2015)  

นอกจากนี้ยังมีประเด็นความมั่นคงในพื้นที่ที่เป็นผลมาจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบัน ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางสังคมในพื้นที่ (ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 

2560; สภาความมั่นคงแห่งชาติ, 2560) โดยได้กลายเป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่ง

สามารถใช้นโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตามปกติที่เน้นให้ภาคเอกชนเข้าไปเป็นกลไกหลักในการ

ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเด็นความมั่นคงถือเป็นต้นตอของปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน (wicked 

problems) ที่น าไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ตามมา เพราะสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้

ส่งผลให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดความซับซ้อน ความไม่แน่นอนและความไม่ชัดเจนในการ

แก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ (Head, 2008) กล่าวคือประเด็นความมั่นคงได้กลายเป็น
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อุปสรรคอย่างสมบูรณ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ระดับรายได้และคุณภาพของ

ประชาชนในพื้นที่ตกต่ าลง โดยจ าเป็นจะต้องให้พื้นที่เกิดความสงบสันติก่อน จึงจะท าให้นโยบาย

สาธารณะในมิติต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดอีกด้วย Rittel และ Webber (1973) ได้อธิบาย

ว่าการก าหนดนโยบายและการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมจะไม่ประสบความส าเร็จ หากยังคง

ใช้เครื่องมือและแนวทางการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม เพราะปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนเป็นประเด็นที่ตรงกัน

ข้ามกับปัญหาการควบคุมในการบริหาร (tame problems) โดยที่ปัญหาการควบคุมสามารถแก้ไขได้

ด้วยการใช้เทคนิควิธีที่มีความสลับซับซ้อนขึ้น เพียงแต่ต้องมีการนิยามปัญหาและแนวทางการแก้ไข

อย่างชัดเจนเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วต่อการปฏิบัติ แต่ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนจ าเป็นต้องมีการแก้ไขผ่าน

ความร่วมมือของทุกภาคส่วน จึงจะสามารถขับเคลื่อนไปสู่การลดความเลือนลางของปัญหา โดยอาศัย

การพึ่งพาระหว่างกันของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ด้วยเหตุนี้จึงผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐต้องหา

เครื่องมือทางนโยบายแบบใหม่ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงท าให้เกิดการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือที่เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่

มีความคาบเกี่ยวกันหลายภาคส่วนและต้องช่วยกันพยายามหาทางออกร่วมกัน 

จากบริบทของระบบดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดตัวขับเคลื่อนความร่วมมือ โดยเริ่มจากการพึ่งพา

ซึ่งกันและกันของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ความไม่สงบที่

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจต้องหยุดชะงัก-

งัน เพราะภาคเอกชนไม่มีความเชื่อมั่นในการลงทุนด าเนินธุรกิจ ถึงแม้ภาครัฐจะมีนโยบายและ

มาตรการส่งเสริมกระตุ้นการลงทุนเป็นพิเศษในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การลดภาษีนิติบุคคล เป็นต้น แต่ก็

ไม่สามารถที่จะโน้มน้าวหรือจูงใจให้ภาคเอกชนท าการลงทุนได้ตามปกติ จึงจ าเป็นจะต้องมีการพึ่งพา

ซึ่งกันและกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อระดมความสามารถจากทุกภาคส่วน

มาร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งนี้การพึ่งพาซึ่งกันและกันมักจะเกิดขึ้นเสมอ หากองค์การและภาคส่วนต่าง- 

ๆ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ส าคัญโดยเพียงล าพังได้ เพราะการท างานในรูปแบบของความร่วมมือ

จะสามารถจัดการกับปัญหาที่องค์การหรือภาคส่วนนั้น ๆ ไม่สามารถแก้ไขได้ จึงท าให้การเป็นหุ้นส่วน

ในความร่วมมือขององค์การหรือภาคส่วนมีความจ าเป็นต่อกันและกัน (Thomson & Perry, 2006) 

ซึ่งการเข้าสู่กระบวนการความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนอาจจะมีวาระที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงหรือ

ทางอ้อมต่อประเด็นปัญหาของกรอบความร่วมมือก็เป็นไปได้ การพึ่งพาซึ่งกันและกันได้กลายเป็น

สิ่งจ าเป็นในการเป็นตัวขับเคลื่อนความร่วมมือ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้เคยมีความพยายามแก้ไข
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ปัญหาด้วยภาคส่วนเดียวแต่กลับประสบความล้มเหลว โดย Bryson, Crosby และ Stone (2006, p. 

45) ได้อธิบายถึงความจ าเป็นในการท างานร่วมกันของหลายภาคส่วนมาจากความต้องการในการ

ตอบสนองสองประเด็น คือ 1) การเข้ามามีส่วนร่วมขององค์การในลักษณะของความร่วมมือหลาย

ภาคส่วน เป็นผลมาจากความล้มเหลวในการบรรลุเป้าหมายด้วยตัวเองจึงน าไปสู่ความร่วมมือ (fail 

into collaboration) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าองค์การไม่ได้รับสิ่งที่ต้องการหากปราศจากซึ่งความ

ร่วมมือ 2) ความร่วมมือเกิดมาจากการตอบสนองสมมติฐานที่ว่าความร่วมมือเป็นเครื่องมือหรือ

ทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา ซึ่งโครงการอุตสาหกรรมฯ นั้นเกิดมาจากภาคเอกชนไม่สามารถ

แสดงบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจตามปกติ เพื่อยกระดับรายได้และการสร้างงานแก่พื้นที่ เพราะมี

เหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ต้องมีการพึ่งพาระหว่างกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

 ขณะที่การเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนในความร่วมมือให้มีความต่อเนื่องนั้น ได้มีการอาศัย

สิ่งจูงใจตามมาที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเข้าร่วมในกระบวนการความร่วมมือ โดยการเข้ามาเป็น

หุ้นส่วนภายใต้เครือข่ายความร่วมมือของโครงการอุตสาหกรรมฯ นั้น กลับมีสิ่งจูงใจที่แตกต่างกัน 

กล่าวคือภาครัฐมีสิ่งจูงใจในเรื่องความชอบธรรมที่จะได้รับจากประชาชน หากสามารถแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบ ส่วนภาคเอกชนมีสิ่งจูงใจในด้านผลประโยชน์จาก

การลงทุนของภาครัฐ เช่น อาคาร โรงงาน เครื่องมือเครื่องจักร และการพัฒนาทักษะพนักงาน เป็นต้น 

ขณะที่ภาคประชาชนมีสิ่งจูงใจจากการมีงานที่มั่นคงและมีรายได้ที่ต่อเนื่อง ถึงแม้ภาคส่วนต่าง ๆ จะมี

เป้าหมายและผลประโยชน์ที่หลากหลายในการเข้าร่วม แต่เป้าหมายและผลประโยชน์เหล่านั้น

สามารถหลอมรวมให้กลายเป็นลักษณะร่วมกันคือการแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในพื้นที่ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านความร่วมมือกัน Emerson และ Nabatchi (2015a) ได้กล่าวว่าสิ่งจูงใจ

เกิดมาจากประเด็นภายใน ความต้องการทรัพยากร และผลประโยชน์ หรือสถานการณ์ภายนอก ภัย

คุกคาม และโอกาสในการแก้ไขปัญหา ที่ท าให้ต้องมีการสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะ

ภาคส่วนต่าง ๆ เห็นว่าจะท าให้สามารถเข้าถึง เติมเต็มและได้รับการปรับปรุงปัจจัยเหล่านั้น อีกทั้งยัง

คาดหวังว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือจะเป็นประโยชน์ที่ตอบแทนตามมา ขณะที่ Ansell 

และ Gash (2008) ก็ได้น าสิ่งจูงใจที่ตามมาเป็นตัวแปรล าดับแรกของตัวแบบการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกันในส่วนการริเริ่มของความร่วมมือ เนื่องจากเห็นว่าสิ่งจูงใจของการมีส่วนร่วมเกิดขึ้นมาจาก

ความคาดหวังของภาคส่วนต่าง ๆ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับกระบวนการความร่วมมือที่จะ
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ได้รับผลลัพธ์อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งจะสามารถเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมาย สิ่งจูงใจที่ตามมา

จึงเป็นฐานรองรับความสมเหตุสมผลของความร่วมมือในหลาย ๆ รูปแบบที่เกิดขึ้น  

 กระนั้นก็ตามโครงการอุตสาหกรรมฯ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย หากปราศจากผู้น าที่ริเริ่ม

ความร่วมมือ ซึ่งทั้งนักปฏิบัติ นักวิชาการและผู้ที่ศึกษาประเด็นการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน

ส่วนมากต่างมีความเห็นพ้องต้องกันและให้การยอมรับว่าผู้น าที่ริเริ่มมีความส าคัญต่อความร่วมมือ

ระหว่างหลายภาคส่วน เพราะผู้น าที่ริเริ่มเป็นตัวแสดงที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนให้ความร่วมมือที่

ก้าวข้ามภาคส่วนประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด (Ansell & Gash, 2008; 

Bryson et al., 2006; Emerson & Nabatchi, 2015a; O’Leary & Bingham, 2007) โ ด ยผู้ น า ที่

ริเริ่มให้เกิดความร่วมมือถือเป็นตัวแทนและกระท าของบุคคลหรือแกนของกลุ่ม ในการกระตุ้นความ

สนใจและปรึกษาหารือในตอนริเริ่ม เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การหรือภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่ง

ผู้น าที่ริเริ่มจะต้องมีความพร้อมในการเผชิญกับเงื่อนไขของความไม่แน่นอนในอนาคต การพึ่งพา

ระหว่างกันและปัญหาจากการไม่ปฏิบัติตามของภาคส่วนที่เข้าร่วม โดยสิ่งที่ส าคัญที่สุดส าหรับผู้น าที่

ริเริ่มคือการสร้างและสนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจ เพื่อการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอย่างพร้อมเพรียงกัน 

(Emerson & Nabatchi, 2015a) โครงการอุตสาหกรรมฯ ได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

เป็นผู้น าที่ริเริ่มโครงการ โดยท าหน้าที่ตั้งแต่การวางแผน การก าหนดรายละเอียดด าเนินงาน การ

ก ากับติดตาม และการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับที่ Ansell และ Gash (2008) 

พบว่าผู้น าที่ริเริ่มมีความส าคัญในการจัดตั้งและการสร้างกฎเกณฑ์ของความร่วมมือ สร้างความเชื่อมั่น 

อ านวยความสะดวกในการปรึกษาหารือ และแสวงหาผลประโยชน์ร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ด้วยการ

โอบอุ้ม มอบอ านาจ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและขับเคลื่อนให้ความร่วมมือไปสู่

เป้าหมาย 

ทั้งนี้การริเริ่มของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรมฯ เป็นรูปแบบที่

ถูกก าหนดทิศทางจากภายนอก (externally directed) โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงาน

ที่ก าหนดรายละเอียดของโครงการและภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งได้มีการจัดตั้งโครงสร้าง

องค์กรด าเนินงาน ผู้น าความร่วมมือที่มาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท าหน้าที่ในการคัดเลือก โน้ม-

น้าว และจูงใจให้หน่วยงาน/ภาคส่วนอื่นเข้าร่วมในกระบวนการความร่วมมือ ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุป

ของ Donahue และ Zeckhauser (2011) ที่ว่าหากความร่วมมือถูกก าหนดจากภายนอกมักจะมีการ

ก าหนดให้มีการจัดตั้งโครงสร้างหรือรูปแบบ (plate form) องค์กร เช่น ก าหนดแนวทางการ
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ด าเนินงาน ใครหรือหน่วยงานใดต้องเข้ามามีส่วนร่วมบ้าง เป็นต้น โดยผู้น าหรือผู้แทนจากความ

ร่วมมือลักษณะนี้จะท าหน้าที่โน้มน้าวและชักจูงให้หน่วยงาน/ภาคส่วนอื่นเข้าร่วม ขณะเดียวกัน

รูปแบบนี้อาจจะขาดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการท างานร่วมกัน เนื่องจากการด าเนินงาน

ทั้งหมดถูกก าหนดให้เป็นไปตามแผนงานของหน่วยงาน/ภาคส่วนที่ริเริ่ม แต่อย่างไรก็ตามโครงการ

อุตสาหกรรมฯ ได้ก าหนดให้การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคประชาชน มาจากความ

สมัครใจและให้ความเป็นอิสระ โดยอาศัยความสนใจ เป้าหมาย ผลประโยชน์และการแบ่งปัน

ผลประโยชน์ระหว่างกัน ถึงแม้ว่าจะมีการก าหนดแผนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แต่ในการบริหาร

โครงการระดับพื้นที่กลับสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานได้ตามความเหมาะสม เช่น พื้นที่รือ -

เสาะได้เปลี่ยนการบริหารโรงงานจากภาคเอกชนมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแทน ตามความเห็นชอบ

ในมติที่ประชุมของคณะกรรมการร่วมของจังหวัด  

2. พลวัตความร่วมมือของการจัดการปกครองแบบร่วมมือ เริ่มเกิดขึ้นจากหลักการท างาน

ร่วมกันผ่านการปรึกษาหารือ เพื่อก าหนดประเด็นปัญหาและทางออกในการแก้ไขร่วมกัน การมีส่วน

ร่วมโดยตรงของภาคประชาชนและภาคเอกชนต่อการก าหนดและการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นสิ่งที่

จ าเป็นส าหรับสังคมในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นผลมาจากแนวโน้มของการกระจายอ านาจ การพึ่งพา

ระหว่างกัน ความสัมพันธ์เชิงเครือข่ายและการเผชิญกับปัญหายุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น (Roberts, 

2004) ซึ่งโครงการอุตสาหกรรมฯ ได้มีกระบวนการปรึกษาหารือมตีั้งแต่การประชุมก าหนดปัญหาและ

เสนอทางเลือกแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการวิเคราะห์ผลประโยชน์และจัดท าประชาพิจารณ์ส ารวจความ

คิดเห็นของประชาชนในการคัดเลือกโครงการ และสุดท้ายมีประชุมร่วมกันเพื่อท าการก าหนด

รายละเอียดการด าเนินงาน อาจกล่าวได้ว่าการร่วมปรกึษาหารือดังกล่าวเป็นกระบวนการทางนโยบาย

สาธารณะแบบประชาธิปไตย โดย John Gastil (2006, p. 168) ได้ถกเถียงว่าการปรึกษาหารือเป็น

ลักษณะทั่วไปของการเริ่มต้นกระบวนการทางประชาธิปไตย โดยกระบวนการประชาธิปไตยขั้นสูงสุด

นั้นคือการปรึกษาหารือทางสาธารณะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัญหาและทางออกร่วมกัน ซึ่งจะต้องมี

บรรทัดฐานของความเสมอภาคให้แต่ละฝ่ายในการอภิปรายและมีการเปิดพื้นที่ให้สนทนาแลกเปลี่ยน

กันอย่างกว้างขว้าง ถึงแม้ในกระบวนการมีส่วนร่วมจะมีแนวทางขั้นพื้นฐานที่แตกต่างกันก็ตาม เช่น 

เหตุผลต่างกันของแต่ละฝ่าย เป็นต้น นอกจากนี้การปรึกษาหารือร่วมกันในโครงการอุตสาหกรรมฯ ยัง

เป็นไปในลักษณะระบบพหุนิยมอีกด้วย (Roberts, 2004, pp. 328–329) เพราะมีการให้ภาค

ประชาชนและภาคเอกชนมีบทบาทในฐานะกลุ่มผลประโยชน์ที่ให้การยอมรับและสนับสนุน ขณะที่
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ภาครัฐมีบทบาทในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานความร่วมมือ สนับสนุนภาพรวมและตัดสินใจ

ตามนโยบายและงบประมาณที่สามารถอนุมัติให้ด าเนินโครงการ  

ต่อมาโครงการอุตสาหกรรมฯ ได้มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในหลักการท างาน

ร่วมกัน โดยมีการมอบหมายงานให้แต่ละภาคส่วนด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ความเชี่ยวชาญและ

ศักยภาพที่มีอยู่ เช่น จังหวัด อ าเภอและท้องถิ่นจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ เป็นต้น ส่วน

ภาคเอกชนที่เข้าร่วมท าหน้าที่บริหารโรงงานและจัดหาตลาดจ าหน่ายสินค้า ขณะที่ภาคประชาชนรอ

รับการฝึกอบรมเป็นแรงงาน โดยทั่วไปความร่วมมือทั้งในทางทฤษฎีและการปฏิบัติเสนอว่าการมีส่วน

ร่วมที่เข้มแข็งมักจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันที่มีความเป็นธรรม ความยั่งยืน และ

ความต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งการก าหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันจะเกิดขึ้นก็

ต่อเมื่อทุกภาคส่วนสามารถตกลงในเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการบรรลุร่วมกัน (Emerson & 

Nabatchi, 2015a, p. 63) อีกทั้งการก าหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกันยังเป็นผลผลิตสุดท้ายของความ

ร่วมมือหรือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอีกด้วย (Emerson et al., 2009) กระนั้นก็ตามถึงแม้

โครงการอุตสาหกรรมฯ จะมีระยะเวลาด าเนินการกว่าทศวรรษ แต่หลังจากที่ได้มีการจัดสร้างโรงงาน 

อบรมพนักงานและให้เอกชนบริหารโรงงานในแต่ละพื้นที่แล้ว ก็ไม่ได้มีการก าหนดแนวทางการปฏิบัติ

ร่วมกันอีกเลย โดยภาครัฐจะท าหน้าที่สนับสนุนภาพรวม ส่วนภาคเอกชนและภาคประชาชนท าหน้าที่

บริหารโรงงานในแต่ละพื้นที่ร่วมกัน 

พลวัตของความร่วมมือยังจ าเป็นต้องมีความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนในการขับเคลื่อนร่วมกัน เพื่อแสดงถึงการยอมรับและสนับสนุนต่อความร่วมมือ โดย

การสร้างความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะการมีความเชื่อมั่นต่อกันสูงจะท าให้การท างานร่วมกันมี

ประสิทธิผลมากขึ้น เนื่องจากจะได้รับการสนับสนุนก าลังคน ทรัพยากรและการยอมรับจากแต่ละภาค

ส่วน (Bardach, 2001) อีกทั้ง Koppenjan และ Klijn (2004) ยังพบว่าความเชื่อมั่นยังเป็นเครื่องมือ

ในการสร้างเสถียรภาพของความสัมพันธ์ กระตุ้นการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรม

ระหว่างกันอีกด้วย อาจกล่าวได้ว่าความเช่ือมั่นเป็นเสมือนพันธะทางสังคมที่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์

ระยะยาวระหว่างกัน เพื่อท าให้การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันมีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกันและ

สามารถด าเนินร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสม่ าเสมอ โครงการอุตสาหกรรมฯ ได้มีการสร้างความ

เชื่อมั่นจากความมุ่งมั่นตั้งใจของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชน ซึ่งได้

ปรากฎออกจากการบริหารโรงงานในแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปัญหาการขาดความเชื่อมั่นและ
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ความไว้วางใจต่อหน่วยงานภาครัฐของประชาชนจากสถานการณ์ความไม่สงบ กลับไม่ส่งผลต่อความ

เชื่อมั่นซึ่งกันและกันภายในความร่วมมือ อันเนื่องมาจากปัญหาการว่างงานได้ส่งผลให้สภาพความ

เป็นอยู่ของประชาชนมีฐานะที่ตกต่ าลง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในมิติอื่น ๆ ตามมา เช่น การย้ายถิ่น

ฐาน หรืออาชญากรรม เป็นต้น จึงต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน สิ่งที่เกิดขึ้นข้างต้นมีลักษณะ

เช่นเดียวกับโครงการ Mindanao Youth for Development (MYDev) ที่ต้องการพัฒนาทักษะการ

ท างานและการใช้ชีวิตให้แก่เยาวชนนอกระบบการศึกษาของรัฐมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเกิด

มาจากความร่วมมือของ องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา  (USAID) รัฐบาล

กลาง รัฐบาลท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ถึงแม้ในพื้นที่จะมีสถานการณ์ความขัดแย้งที่

รุนแรงอยู่ แต่กลับไม่สร้างปัญหาให้กับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ที่อาจจะส่งผลต่อการด าเนิน

โครงการร่วมกัน (United States Agency for International Development, 2016) เนื่องจาก

ปัญหาเยาวชนนอกระบบเป็นประเด็นที่ซับซ้อน ซึ่งทุกภาคส่วนเห็นว่าจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่าง

รวดเร็ว จึงท าให้มีการสร้างความเช่ือมั่นต่อกันผ่านความพยายามในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

โครงการอุตสาหกรรมฯ ได้มีการพัฒนาความเชื่อมั่นต่อกันและกัน ด้วยการสร้างข้อผูกมัด

ร่วมกันผ่านการท าบันทึกลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ กระนั้นก็ดี

ความสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนในความร่วมมือ กลับมีการด าเนินการเป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงาน

ราชการตามปกติ (วสันต์ เหลืองประภัสร์ และคณะ, 2557, น. 383) โดยไม่ได้ยกระดับความร่วมมือ

ให้มีสถานะนิติบุคคลทางกฎหมายหรือเป็นหุ้นส่วนอย่างเป็นทางการกับภาครัฐ อีกทั้งความร่วมมือ

ดังกล่าวยังใช้ความสมัครใจของภาคเอกชนและภาคประชาชนในการเข้าร่วม ซึ่งอาจจะเป็นความ

ยากล าบากในการสร้างข้อผูกมัดร่วมกัน อย่างไรก็ตามจากผลการสัมภาษณ์ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนได้กล่าวว่ามีความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามกรอบความร่วมมือ แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข

เฉพาะที่สนับสนุนให้แต่ละภาคส่วนสามารถด ารงอยู่ในความร่วมมือของโครงการในระยะยาวต่อไป

ด้วย ทั้งนี้ Ansell และ Gash (2008) พบว่าระดับข้อผูกมัดร่วมกันเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จ

หรือความล้มเหลวของความร่วมมือ โดยหากมีการพ่ึงพากันสูงของภาคส่วนจะท าให้มีข้อผูกมัดที่สูงขึ้น 

รวมทั้งอาจจะเพิ่มสิ่งจูงใจในการปฏิบัติร่วมกันของกรอบความร่วมมืออีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความ

ร่วมมือไม่ได้เป็นข้อตกลงเพียงครั้งเดียว หากแต่ขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องของความร่วมมือในแต่ละ

สถานการณ์ กล่าวอย่างสั้นคือการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันขึ้นอยู่กับปัจจัยเฉพาะของแต่ละภาค

ส่วนและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ดังจะเห็นได้จากปัญหาการถอนตัวของภาคเอกชนที่มีทุก
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พื้นที่ โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ภาคเอกชนต้องเผชิญ เช่น ก าไรของบริษัท 

สภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ส่วนปัญหาการลาออกในอัตราที่สูงของภาคประชาชน เป็นผลมาจาก

การไม่มีความคุ้นชินกับวัฒนธรรมการท างานแบบอุตสาหกรรมและการมีทางเลือกในการประกอบ

อาชีพอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ถึงแม้ว่าปัญหาดังกล่าวจะไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ ต่อความเชื่อมั่น

ระหว่างซึ่งกันและกัน แต่นั่นก็แสดงให้เห็นว่าการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันของโครงการ

อุตสาหกรรมฯ จ าเป็นต้องสร้างข้อผูกมัดที่เป็นทางการ ซึ่งแยกออกจากการปฏิบัติราชการตามปกติ 

เพื่อเป็นหลักประกันความร่วมมือในระยะยาว 

นอกจากนี้พลวัตของความร่วมมือในโครงการอุตสาหกรรมฯ ยังมีการสร้างความสามารถใน

การด าเนินการร่วมกัน โดยเริ่มจากการจัดกระบวนการและสถาบันการท างานร่วมกันของภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชนในลักษณะความสัมพันธ์เชิงเครือข่าย ซึ่งรูปแบบดังกล่าวมีแนวโน้มของ

ความเป็นล าดับชั้นการบังคับบัญชาและความเป็นทางการต่ า แต่จะมีความซับซ้อนและความยืดหยุ่น

สูงกว่าระบบราชการ (Bryson et al., 2006) ซึ่งในเวลาต่อมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เปลี่ยน

บทบาทจากภาคส่วนที่ด าเนินการร่วมกันมาเป็นหน่วยงานก ากับติดตาม โดยงานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ชี้ว่าจะ

สามารถท าให้การจัดการปกครองแบบร่วมมือกันมีความได้เปรียบมากขึ้น (Doberstein, 2016) แต่

กระนั้นก็ตามการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรมฯ กลับไม่สามารถพัฒนา

พลวัตของความร่วมมือให้กลายเป็นสถาบันได้ เพราะมีเหตุปัจจัยที่ท าให้ภาคเอกชนและภาค

ประชาชนไม่สามารถอยูใ่นความร่วมมือเป็นระยะยาวได ้งานวิจัยของ Lihua Yang (2017) ได้ช้ีให้เห็น

ว่าการจะสร้างสถาบันของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันให้ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องมี

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เข้มแข็งเข้าร่วม กล่าวคือแต่ละภาคส่วนจะต้องมี

ความสามารถในการด าเนินงานตามเป้าหมายร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยภาคส่วนที่เข้า

ร่วมต้องมีสมรรถนะ ความสามารถและทรัพยากรอย่างเพียงพอ แต่ความร่ว มมือในโครงการ

อุตสาหกรรมฯ กลับมีภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ไม่เข้มแข็งและยังมีการเข้าออกจากกรอบความ

ร่วมมืออยู่บ่อยครั้ง  

 ความสามารถของการด าเนินร่วมกันยังขึ้นอยู่กับภาวะผู้น าในแต่ละพื้นที่อีกด้วย โดยก่อน

หน้านี้ได้กล่าวถึงผู้น าที่ริเริ่มความร่วมมือว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อความร่วมมือ แต่การจัดการปกครอง

แบบร่วมมือกันมีความต้องการภาวะผู้น าที่มีความเข้มแข็งและความสามารถในการผนวกหลาย ๆ 

บทบาทหน้าที่มาด าเนินงาน ซึ่งหลังจากท าการประเมินผลภาวะผู้น าในการบริหารโรงงานแต่ละพื้นที่ 
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โดยการใช้เกณฑ์จ านวนการจ้างแรงงาน ค าสั่งซื้อสินค้าที่มีความต่อเนื่อง และการจัดตั้งกองทุนออม

ทรัพย์ภายในชุมชน พบว่า มีเพียงตัวแทนภาครัฐจากพื้นที่รือเสาะเท่านั้นที่มีภาวะความเป็นผู้น าที่สูง 

โดยสามารถบริหารโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะมีการจ้างงานประชาชนมาก 

มีค าสั่งซื้อสินค้าเป็นจ านวนมากและต่อเนื่อง และสามารถจัดตั้งกองทุนออมทรัพย์ในชุมชน ตรงกัน

ข้ามกับตัวแทนภาคเอกชนในพื้นที่รามันและพื้นที่โคกโพธิ์ที่ไม่สามารถบริหารโรงงานในความ

รับผิดชอบให้เป็นเช่นนั้นได้ ซึ่งสอดรับกับที่นักวิชาการและนักปฏิบัติโดยส่วนใหญ่เห็นว่าภาวะผู้น ามี

ความส าคัญเป็นอย่างมาก (Ansell & Gash, 2008; Bingham & O’Leary, 2008; Carlson, 2007) 

เพราะความสามารถของปัจเจกบุคคลที่เป็นผู้น าจะสามารถน าพาให้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 

ภาคเอกชนและภาคประชาชนบรรลุเป้าหมายได้ แต่ทั้งนี้สามารถตั้งข้อสังเกตได้ว่าผู้บริหารโรงงาน

ของพื้นที่รือเสาะเป็นตัวแทนภาครัฐ ในขณะที่ผู้บริหารโรงงานพื้นที่รามันและโคกโพธิ์เป็นตัวแทนจาก

ภาคเอกชน ซึ่งอาจจะเสียเปรียบตัวแทนภาครัฐที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่น ที่สามารถเข้าถึงการ

สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และมีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนจากการท ากิจกรรมตามนโยบาย

ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น จึงท าให้สามารถบริหาร โรงงานประสบความส าเร็จได้ง่ายขึ้นนั่นเอง 

3. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน โดยเริ่มจาก

ผลผลิตหลักที่เกิดทั้งหมดจากความร่วมมือในโครงการอุตสาหกรรมฯ มีตั้งแต่อาคาร สถานที่ การ

บริหารโรงงานโดยเอกชน การพัฒนาทักษะแรงงาน และอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นใน

แต่ละพืน้ที่ เช่น พื้นที่รือเสาะไดม้ีการจัดต้ังวิสาหกิจชุมชนและกองทุนวิสาหกิจชุมชน Hand in Hand 

รือเสาะ ส่วนพื้นที่รามันและพื้นที่โคกโพธิ์ได้มีการคัดเลือกภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อบริหารโรงงานแทน

ภาคเอกชนจากกรุงเทพฯ ที่ถอนตัวไป การด าเนินงานหรือผลผลิตเกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากภาค

ส่วนที่เข้าร่วมมีความเห็นพ้องต้องกันและร่วมมือกันปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม (Huxham, 2000)  

 ส าหรับผลลัพธ์ของการจัดการปกครองแบบร่วมมือนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ

การศึกษาผลลัพธ์ของการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันได้ให้การยืนยันว่าสามารถบรรลุเป้าหมาย

ร่วมกันได้ โดยงานวิจัยของ Tyler Scott (2015) ที่ศึกษาการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในด้าน

การจัดการลุ่มน้ าตั้งแต่ระดับมหภาค (ประเทศ) จนถึงระดับจุลภาค (มลรัฐ) ในประเทศสหรัฐอเมริกา 

พบว่า สามารถท าให้น้ ามีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าการจัดการปกครองหรือวิธีการจัดการรูปแบบอื่น และ

โครงการ Mindanao Youth for Development (MYDev) ในประเทศฟิลิปปินส์ที่ใช้แนวทางการ

จัดการปกครองแบบร่วมมือกันยังสามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานของเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้
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มีงานท าและมีทักษะการใช้ชีวิตในชุมชนได้เป็นจ านวนมากอีกด้วย (United States Agency for 

International Development, 2016) ซึ่งทั้งสองกรณีเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าประเด็นปัญหา

สาธารณะบางอย่างที่เกินขีดความสามารถของภาครัฐในการรับมือ สามารถแก้ไขได้ด้วยแนวทางของ

การจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน แต่ต้องอาศัยความร่วมมือและความเอาใจใส่ของหลาย ๆ ฝ่าย

อย่างจริงจังในการรับมือ กระนั้นก็ตามการจัดการปกครองแบบร่วมมือกันในโครงการอุตสาหกรรมฯ 

กลับไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้ เนื่องจากมี

การจ้างงานเฉลี่ยรวมกันทั้งสามพื้นที่ต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการจ้างงานของแต่ละ

พื้นที่ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลงอีกด้วย โดยส่งผลให้ความสามารถในการดูดซับแรงงานของโครงการ

ทั้งสามพื้นที่มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ร้อยละ 0.18 โดยคิดจากจ านวนการจ้างงานที่ไม่เกิน 250 คนต่อ

ประชากรวัยท างานเฉลี่ยทั้งหมดประมาณ 45,724 คน ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ 2 

หรือมีการจ้างงานทั้งหมด 1,000 คนนั่นเอง 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. ความเข้มแข็งทางศาสนา ภาษา และวัฒนธรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ท าให้

กลายเป็นลักษณะสังคมแบบปิด โดยลักษณะดังกล่าวเป็นผลให้ประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจเกิดความ

ซับซ้อน ซึ่งได้ก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ ด้วยเหตุน้ีการจะก าหนด

นโยบายและโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการสร้างการยอมรับและ

แสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่ริเริ่มด าเนินการ 

2. สถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เกิดความไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาเศรษฐกิจเกิดความชะงักงัน เพราะภาคเอกชนไม่มีความ

เชื่อมั่นในการลงทุน โดยภาครัฐจะต้องสร้างเสถียรภาพในพื้นที่ ด้วยการบรรลุข้อตกลงสันติภาพ

ระหว่างกลุ่มก่อความไม่สงบและรัฐบาลไทยอย่างเร็วที่สุด จึงจะสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจได้ตามปกต ิ

3. การจัดล าดับความส าคัญในวาระทางนโยบายของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรจะให้ความส าคัญทั้งในประเด็นความมั่นคงและการพัฒนาอย่างเทียมกัน 

เพื่อลดช่องว่างในการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดปัญหาบาน
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ปลายที่เกิดขึ้นจากปัญหาทางเศรษฐกิจและความด้อยการพัฒนาของพื้นที่ เช่น ความยากจนที่ยืดเยื้อ 

การอพยพออกจากพื้นที่ เป็นต้น 

ข้อเสนอในการปฏิบัติระดับพื้นที ่

1. กรมส่งเสริมอุสาหกรรมภาค 11 จังหวัดสงขลา ซึ่งมีหน้าที่ได้การก ากับติดตามโครงการ

อุตสาหกรรมฯ ในปัจจุบัน ควรจะมีการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาโรงงาน

อุตสาหกรรมทั้งในพื้นที่รือเสาะ รามัน และโคกโพธิ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารโรงงานของภาคเอกชน

และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน  

2. หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการจัดการปกครองแบบร่วมมือในโครงการอุตสาหกรรม ฯ กับ

ภาคส่วนอื่น เช่น จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรจะมี

การก าหนดแผนปฏิบัติงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการท างานร่วมกัน เพื่อท าให้ความร่วมมือไม่เกิด

การขาดตอนหรือแรงหนุนเสริมในการจัดการกับปัญหาทางเศรษฐกิจที่ยุ่งยากซับซ้อนในระยะยาว 

ข้อเสนอส าหรับการวิจัยต่อไป 

1. ควรจะมีการศึกษาวิจัยการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) 

ในเชิงเปรียบเทียบทั้งในมิติของประเด็นและพื้นที่ เช่น ความขัดแย้งในการสร้างเขื่อนของภาครัฐกับ

ภาคประชาชน การก าหนดขอบเขตป่าสงวนที่กระทบวิถีชีวิตชาวบ้าน และการขับเคลื่อนนโยบาย

ประชารัฐ เป็นต้น เพื่อจะได้รับทราบถึงบริบทของระบบ ตัวขับเคลื่อน กระบวนการความร่วมมือ 

ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถน าข้อเสนอไปพัฒนาขีดความสามารถของนโยบาย

สาธารณะต่อไป  

2. การศึกษาการจัดการปกครองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) ค่อนข้างจะ

เป็นเรื่องใหม่ส าหรับสังคมวิชาการไทย ควรจะต้องสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการ

ปัญหาสาธารณะที่ยุ่งยากซับซ้อนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนอย่างกว้างขวาง 

เพื่อที่จะสามารถน าผลการศึกษาดังกล่าวไปสังเคราะห์เป็นตัวแบบของการจัดการปกครองแบบ

ร่วมมือกันที่เหมาะสมกับสภาพบริบทสังคมไทย  
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ชื่อ-สกุล...................................................................................................................................................

ชื่อต าแหน่งและหน่วยงาน/บริษัท/กลุ่ม.................................................................................................. 

1. ท่านคิดว่าปัญหาความไม่สงบส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง (ภาครัฐ) ท่านคิดว่าปัญหา

ความไม่สงบสง่ผลต่อการประกอบธุรกิจอย่างไรบ้าง (ภาคเอกชน) ท่านคิดว่าปัญหาความไม่สงบส่งผล

ต่อการประกอบอาชีพอย่างไรบ้าง (ภาคประชาชน) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

2. ท าไมการด าเนินโครงการ Hand in Hand จึงต้องมีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ระหวา่งรัฐ เอกชนและ

ประชาชน (ภาครัฐ) ท าไมจึงเข้าร่วมโครงการ Hand in Hand ที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ระหว่างรัฐ 

เอกชนและประชาชน (ภาคเอกชนและภาคประชาชน) 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

3. โครงการดังกล่าวให้สิ่งจูงใจอะไร ที่ท าให้ต้องเข้าไปมีส่วนร่วม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

4. ใคร (บุคคลหรือหน่วยงาน) เป็นผู้น าที่ริเริ่มให้เกิดความร่วมมือในโครงการ และผู้น าที่ริเริ่มมี

บทบาทในการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างไร 
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................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

5. ในการประชุมบริหารโครงการ/โรงงานได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเพื่อนิยามปัญหา

และแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือไม่ อย่างไร

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

6. หลังจากประชุมเสร็จได้มีการตัดสินใจก าหนดแนวทางปฏิบัตทิี่ทุกฝ่ายจะต้องด าเนินร่วมกัน หรือไม่ 

อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

7. ท่านมีความเชื่อมั่นต่อความร่วมมือในโครงการที่เกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

8. ท่านคิดว่าความร่วมมือและผู้ที่เข้ามาส่วนร่วมมีความน่าเช่ือถือและเป็นประโยชนต์่อการแก้ไข

ปัญหาหรือไม ่อย่างไร ท่านและหน่วยงานมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเป้าหมายของความร่วมมือ

หรือไม่ เพียงใด 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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9. ความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้มีการก าหนดโครงสร้างองค์กร แบ่งอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบใน

การปฏิบัติ หรือไม่ อย่างไร  

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

10. มีผู้น า (มาจากภาคส่วนใด) ที่สามารถขบัเคลื่อนความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติ และผู้น าคนดังกล่าว

สามารถบริหารโครงการ/โรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม ่อย่างไร

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

11. ความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้ท าให้เกิดผลผลิตอะไรบ้าง เช่น โรงงาน แผนการด าเนินงาน ข้อตกลงใน

การบริหารโรงงาน หรืออ่ืน ๆ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

12. เมื่อการด าเนินโครงการ/โรงงานประสบปัญหาได้มีการน าปัญหาเหล่านั้นเข้าสู่การปรึกษาหารือ

ร่วมกันหรือไม ่อย่างไร

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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ประวัติการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต สาขานโยบายสาธารณะ (เกียรตินิยมอนัดับหนึ่ง) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี 
ประสบการณก์ารท างาน - ผู้ช่วยวิจัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร ์ม.อ. ปัตตาน ีตั้งแต่ป ี2558-2559  
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Friedrich Naumann ท ากิจกรรมเกี่ยวกับขับเคลื่อนสันตภิาพและส่งเสริม
ประชาธิปไตย ตั้งแต่ป ี2556-2558  
- ผู้ก่อตั้งและสมาชิก สภาแตออ(ชา) ท ากิจกรรมกับตั้งวงพูดคุยประเด็น
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2558  
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