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ค ำน ำ 
 

หนังสือเรื่อง กำรบริหำรรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodern 
Public Administration) เล่มนี้ เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการผู้เขียนได้ท า
การวิจัยเรื่อง “การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่” (Postmodern Public 
Administration) โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี  พ.ศ. 
2552 และได้น ามาพัฒนาเป็นหนังสือและตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2556 
และการพิมพ์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยเนื้อหาสาระหลักยังคงเหมือนเดิม 
เพียงแต่มีการปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในบางหัวข้อ และแก้ไขค าผิดที่พบใน
การพิมพ์ครั้งแรก  

แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ (postmodern) เกิดขึ้นมาในช่วงปลาย
ศตวรรษที่ 20 โดยเริ่มปรากฏครั้งแรกในสาขาศิลปะและวรรณคดีวิจารณ์ 
และแพร่ขยายเข้าสู่สาขาปรัชญา สาขาทางด้านสังคมศาสตร์ สาขา
รัฐศาสตร์และการบริหารรัฐกิจในที่สุด โดยในส่วนของสาขาการบริหาร   
รัฐกิจนั้นมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปจากการบริหารรัฐกิจในยุค
สมัยใหม่ (modern) เป็นอย่างมาก เช่น แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
แนวคิดเก่ียวกับผลประโยชน์สาธารณะ แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
และแนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการ เป็นต้น 

แนวโน้มของการบริหารรัฐกิจที่มุ่งไปสู่แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่
นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากแนวคิด
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ดังกล่าวเป็นการปฏิเสธหรือถอยห่างออกจากตัวแบบระบบราชการของ   
เวเบอร์ (Max Weber) และระเบียบวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น
แนวคิดการจัดองค์การและวิธีการหาความรู้กระแสหลักที่ครอบง าการ
บริหารจัดการในยุคสมัยใหม่ โดยแนวคิดในยุคสมัยใหม่เกี่ยวกับวิธีการจัด
หน่วยงานสาธารณะและวิธีการได้มาซึ่งความรู้ก าลังถูกตั้งค าถามถึงความ
ถูกต้องชอบธรรม และถ้าหากอิทธิพลของแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่มีมาก
ขึ้นแล้ว ต าราทั้งหลายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุคสมัยใหม่ก็
อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างขนานใหญ่หรืออาจจะต้องมีการเขียน
ขึ้นใหม่ทั้งหมด เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดหน่วยงานและวิธีการหา
ความรู้ภายใต้กรอบแนวคิดของยุคหลังสมัยใหม่ 

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ส ารวจแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ในยุคหลัง
สมัยใหม่ และน าเสนอแนวทางในการน าแนวคิดทฤษฎีเหล่านั้นไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารรัฐกิจ และได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของการบริหาร
รัฐกิจว่าก าลังด าเนินไปสู่รูปแบบใหม่ในเชิงคุณภาพ โดยการบริหารรัฐกิจ
ยุคสมัยใหม่ (modern) ก าลังค่อยๆ เสื่อมความนิยมลง และแนวคิดของ
การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) ค่อยๆ เพ่ิมความส าคัญ
ขึ้นตามล าดับทั้งในเชิงทฤษฎีและในแง่ของการปฏิบัติ   

ในความส าเร็จของหนังสือเล่มนี้ มีหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่ผู้ เขียนควรจะได้แสดงความขอบคุณไว้  ณ โอกาสนี้  โดยผู้ เขียน
ขอขอบคุณวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้
ให้การสนับสนุนทุนวิจัยซึ่งเป็นจุดก าเนิดของหนังสือเล่มนี้ ขอกราบ
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ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี อดีตคณบดีวิทยาลัยการเมือง
การปกครองที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรของ
วิทยาลัยฯ ท างานวิชาการอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ท่านด ารงต าแหน่งอยู่ 
ขอขอบพระคุณเจ้าของผลงานวิชาการทุกท่านที่ผู้เขียนได้อาศัยศึกษา 
ค้นคว้าและอ้างอิง  และขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีส่วน
ท าให้การจัดท าหนังสือเล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
 แนวคิดของการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern 
public administration) เกิดขึ้นมาในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นผล
สืบเนื่องมาจากการวิพากษ์ความรู้แบบสมัยใหม่ (modern) ในสังคม
ตะวันตก โดยการวิพากษ์ดังกล่าวได้ชี้ให้เห็นว่าสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่มีการศึกษากันในประเทศตะวันตกไม่สามารถยึดถือเป็น
หลักการได้อีกต่อไป ด้วยเหตุผลด้านความชอบธรรมของความรู้ 2 ประการ 
(Drolet, 2004, pp. 24-27) คือ ประการแรก ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ที่
เคยยึดถือกันว่าเป็นความรู้สูงสุดในยุคสมัยใหม่ไม่ใช่ความรู้แบบเดียว แต่ยัง
มีความรู้แบบอ่ืนๆ อยู่อีก เช่น ความรู้แบบเรื่องเล่า (narrative)1 และ
ความรู้แบบปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology)2 เป็นต้น และ
                                                 

1 ดูค าอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.3.1  
2 ปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) เป็นทัศนะที่ถือว่า ปรากฏการณ์

เท่านั้นที่เราสามารถรับรู้ได้ ส่วนสิ่งที่ “เป็นความจริง” ซึ่งอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์
นั้นไม่มีอยู่จริง หรือแม้จะมีก็ไม่สามารถรู้ได้  ส านักปรากฏการณ์วิทยาจะให้
ความส าคัญกับข้อมูลที่เป็นความรู้สึกนึกคิดและคุณค่าของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความหมายที่มนุษย์ให้ต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว โดยนักวิชาการส านักปรากฏการณ์วิทยาจะ
ใช้วิธีการสลัดความเช่ือดั้งเดิม และใช้ความหมาย ระบบความคิดและความรู้สึกของ
ผู้ให้ข้อมูลอธิบายพฤติกรรมของตนเอง การวิจัยที่มีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดของส านัก
ปรากฏการณ์วิทยาจะเน้นที่วิธีการเชิงคุณภาพเป็นส าคัญ 
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ประการที่สอง เกณฑ์ในการตัดสินว่าอะไรเป็นความรู้หรือไม่ใช่ความรู้ เป็น
เกณฑ์ชุดเดียวกับที่ผู้ปกครองใช้ตัดสินว่าอะไรคือความยุติธรรมหรือไม่
ยุติธรรมในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะฉะนั้น ความรู้แบบวิทยาศาสตร์จึง
ไม่ใช่ความจริงแท้บริสุทธิ์ แต่มีเรื่องของการเมืองและจริยธรรมเข้ามา
เกี่ยวข้องอยู่ด้วย   
 แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ (postmodern) มีจุดก าเนิดมาจากการ
ปฏิวัติภาษาที่เรียกว่า “The Linguistic Turn”  ซึ่งเป็นเรื่องของการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลของภาษาที่มีผลต่อวิธีคิดของมนุษย์ 
จากความเชื่อที่ว่าภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่สามารถสะท้อน
ความคิดและโลกแห่งความเป็นจริงได้อย่างเท่าเทียมและอย่างเป็นกลาง 
(representativeness) ไปสู่ความเชื่อที่ว่าเบ้ืองหลังภาษาทุกภาษามีระบบ
และโครงสร้างของภาษาที่มีอิทธิพลในการกล่อมเกลาจิตใจ ความหมาย 
และโลกทางสังคมของมนุษย์ โดยในช่วงแรกของการปฏิวัติภาษาได้เกิด
แนวคิดที่เรียกว่า “โครงสร้างนิยม” (structuralism)3 ซึ่งบุคคลส าคัญที่
เสนอแนวคิดนี้ก็คือโซซูร์ (Ferdinand de Saussure)4  
 

                                                 
3 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดนี้ได้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2  
4 โซซูร์ (Ferdinand de Saussure) นักภาษาศาสตร์ชาวสวิส เกิดในช่วงปี 

ค.ศ. 1857-1913 เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการวางรากฐานและพัฒนาทางด้าน
ภาษาศาสตร์ในศตวรรษท่ี 20 จนได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในบิดาของภาษาศาสตร์
ในศตวรรษที่ 20   
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 แนวคิดแบบโครงสร้างนิยมได้พัฒนาต่อมาจนเกิดแนวคิดแบบใหม่
ที่เรียกว่า “แนวคิดแบบหลังโครงสร้างนิยม” (post-structuralism)5 ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่ทั้งหักล้างและต่อยอดแนวคิดแบบโครงสร้างนิยม โดย
นักวิชาการส าคัญที่เสนอแนวคิดแบบหลังโครงสร้างนิยม (ซึ่งต่อมาถือเป็น
นักวิชาการส าคัญของแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ด้วย) ก็คือ แดร์ริดา 
(Jacquess Derrida)6 นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส ความแตกต่างส าคัญของ
แนวคิดทั้งสองนี้ก็คือ ในขณะที่แนวคิดแบบโครงสร้างนิยมเห็นว่าภาษามี
โครงสร้างสากลอยู่ เบื้องหลัง ซึ่งถ้าหากเราสามารถค้นพบโครงสร้าง
ดังกล่าวได้ก็จะสามารถอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่แนวคิดแบบหลัง
โครงสร้างนิยมเห็นตรงข้าม โดยแนวคิดดังกล่าวเห็นว่าภาษามีธรรมชาติที่
ไร้ระเบียบและไม่หยุดนิ่ง ความหมายของภาษาจะผันแปรไปตามบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั้น การที่จะพยายามแสวงหาโครงสร้างหรือแบบ
แผนที่อยูเ่บื้องหลังภาษาจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ 
 นักปรัชญาในกลุ่มหลังโครงสร้างนิยมที่มีความส าคัญมากอีกคน
หนึ่ง (และถือเป็นนักปรัชญาส าคัญของแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ด้วย) ก็คือ 

                                                 
5 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดนี้ได้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2  
6 แดร์ริดา (Jacquess Derrida) นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส มีชีวิตอยู่ในช่วงปี 

ค.ศ. 1930 - 2004 เป็นผู้พัฒนาเทคนิคเชิงวิพากษ์ (critical technique) ที่รู้จักกันใน
ช่ือของ “การรื้อสร้าง” (deconstruction)  ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของส านักปรัชญา
หลังโครงสร้างนิยม (post-structuralism) และส านักปรัชญาหลังสมัยใหม่ 
(postmodern) ในเวลาต่อมา  
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ฟูโก (Michel Foucault)7 โดยฟูโกได้เสนอแนวคิดว่าความรู้และอ านาจ
เป็นสิ่งที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความ
สงสัยในวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นวิธีการหาความรู้หลักในยุค
สมัยใหม่ โดยเชื่อกันว่าความรู้แบบวิทยาศาสตร์นั้นเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ 
ปลอดจากค่านิยม และเป็นอิสระจากอิทธิพลของอุดมการณ์ทางการเมือง 
แต่ฟูโกได้ชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วความรู้แบบวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นความรู้ที่
เป็นกลาง แต่เป็นความรู้ที่สนองผลประโยชน์ให้กับกลุ่มชนชั้นน าในสังคม 
 จากแนวคิดกระแสหลักดังกล่าวข้างต้นได้มีการพัฒนาต่อมาจน
เกิดเป็นแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ (postmodern) ซึ่งมีจุดเน้นอยู่ที่การ
วิพากษ์ความรู้แบบสมัยใหม่เกี่ยวกับวิกฤตสองประการ คือ วิกฤตของ
ความเป็นตัวแทน (crisis of representation) และวิกฤตของความ    
ชอบธรรม (crisis of legitimation) (Denzin and Lincoln, 1994, pp. 
575-86) โดยวิกฤตของความเป็นตัวแทน เป็นการตั้งค าถามต่อความเป็น
ตัวแทนทุกชนิด เช่น ความเป็นตัวแทนทางการเมือง การสะท้อนอย่าง  

                                                 
7 ฟูโก (Michel Foucault) นักปรัชญาและนักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส มี

ชีวิตอยู่ ในช่วงปี ค. ศ. 1926 -1984 เคยด ารงต าแหน่ง “ศาสตราจารย์ทาง
ประวัติศาสตร์ของระบบความคิด” (Professor of the History of  System of  
Thought) ที่วิทยาลัยฝรั่งเศส และเคยสอนที่มหาวิทยาลัยแคลฟิอร์เนีย เบิร์กเลย์ โดย
ฟูโกได้ใช้วิธีการที่ เรียกว่า “วงศาวิทยาของความรู้” (archaeologies of  
knowledge) เป็นกรอบในการวิเคราะห์และหักล้างแนวคิดเกี่ยวกับความมีเหตุผล
และแนวคิดอื่นๆ ของยุคสมัยใหม่ 
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เท่าเทียมระหว่างความรู้กับความจริง ระหว่างภาษากับความเป็นจริง 
ระหว่างงานวิจัยกับปรากฏการณ์ ตลอดทั้งภาพตัวแทนต่างๆ  ทาง
วัฒนธรรม เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี ข้อเขียนและเรื่องแต่งทุกประเภท  โดย
นักคิดในกลุ่มหลังสมัยใหม่เชื่อว่าสิ่งที่เราน าเสนอ (represent) นั้น ไม่
สามารถสะท้อนได้อย่างเท่าเทียมกับสิ่งที่เป็นจริง เราสามารถท าได้เพียง
การน าเสนอใหม่ (re-presentation) ซึ่งแตกต่างไปจากของเดิมเท่านั้น 
ส่วนวิกฤตของความชอบธรรม เป็นการตั้งค าถามต่อสิทธิในการพูดแทน
ผู้อ่ืน ตีความและตัดสินวัฒนธรรมอ่ืนๆ โดยเห็นว่าการกระท าดังกล่าว
เท่ากับเป็นการใช้อ านาจและความเหนือกว่าไปครอบง า ปิดกั้นสิทธิของ
ผู้อื่นโดยผู้นั้นมิได้พูดด้วยเสียงของตัวเอง 

จากวิกฤตทั้งสองประการข้างต้นน าไปสู่การตั้งค าถามต่อสิทธิ
อ านาจ (authority) ของผู้ศึกษา ซึ่งน าไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้รู้ 
(the knower) กับสิ่งที่รู้ (the known) ว่าไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่โปร่งใส 
การที่จะเสนอภาพเกี่ยวกับโลกหรือความจริงนั้นจะต้องมีการตั้งประเด็นไว้
ก่อนล่วงหน้า ความรู้ทุกอย่างจะมีอิทธิพลจากบริบททางด้านประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมเฉพาะ  และผู้ศึกษาก็มีต าแหน่งแห่งที่ของตนในสังคมที่เป็น
จุดยืนเฉพาะตัวที่ ไม่อาจจะก าจัดให้หมดไปได้อย่างแท้จริง ดังนั้น         
นักปรัชญาในกลุ่มหลังสมัยใหม่จึงมองว่า ความรู้แบบวิทยาศาสตร์ที่มักอ้าง
กันว่าเป็นความรู้ที่มีลักษณะสากล (universalistic) และมีลักษณะเป็นการ
ทั่วไป (general) นั้น  เป็นเพียงเครื่องปิดบังอ าพรางและเป็นการสร้างสิทธิ
อ านาจให้กับผู้ศึกษาหรือนักวิจัย โดยผ่านการอ้างความจริงที่เป็นสากลที่
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อยู่เหนือผลประโยชน์ของผู้ศึกษา  
แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่เริ่มปรากฏคร้ังแรกในสาขาศิลปะและ

วรรณคดีวิจารณ์ และแพร่ขยายเข้าสู่สาขาปรัชญา สาขาสั งคมศาสตร์ 
สาขารัฐศาสตร์และสาขาการบริหารรัฐกิจในที่สุด โดยในส่วนของสาขาการ
บริหารรัฐกิจนั้นมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปจากเดิมมาก เช่น 
การศึกษาการบริหารรัฐกิจในปัจจุบันมีการหันมาตั้งค าถามกับค าว่า “การ
บริหาร” (administration) และ “การจัดการ” (management) มากขึ้น 
(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2547, น. 128) โดยเห็นว่าค าทั้งสองสื่อนัยถึง
การควบคุม การเขา้ไปจัดระเบียบให้เป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้น ค าว่าการ
บริหารและการจัดการจึงมิใช่ค าที่เป็นกลาง แต่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบ
คุณค่าและวิธีคิดชุดเหนึ่ง นั่นก็คือ “การควบคุม” (control) 

นอกจากนี้ นักวิชาการด้านการบริหารรัฐกิจในปัจจุบันยังหันมา
สนใจศึกษาบทบาทของภาษาในการสร้างองค์ความรู้และสร้างความ    
ชอบธรรมให้กับความรู้ที่ผลิตขึ้นในรูปของวาทกรรม  (discourse)8 
มากกว่าการยึดถือญาณวิทยา9 แบบปฏิฐานนิยม (positivism)10 ซึ่งไม่ได้
                                                 

8 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดนี้ได้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.3.2 
9 ญาณวิทยา (epistemology) หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยความรู้หรือทฤษฎี

ความรู้ (theory of  knowledge) โดยเนื้อหาของวิชานี้จะครอบคลุมในเรื่องที่
เกี่ยวกับบ่อเกิดของความรู้ ธรรมชาติของความรู้ ขอบเขตของความรู้และความ
สมเหตุสมผลของความรู้  

10 ปฏิฐานนิยม (positivism) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการหาความรู้ที่มี
พื้นฐานอยู่บนวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ นักปฏิฐานนิยมเช่ือว่าวิธีการแสวงหาความรู้ที่

การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่6



7 
 

 

ให้ความส าคัญกับภาษา (น. 127) ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดอันหนึ่งก็
คือ ความคิดเรื่อง “ประสิทธิภาพ” (efficiency)11 ที่มีการน ามาใช้กันอย่าง
แพร่หลายในแวดวงการบริหารจัดการในอดีต ในฐานะที่เป็นเป้าหมายของ
การผลิต โดยค านี้มิใช่ค าที่เป็นกลางแต่อย่างใด แต่เป็นค าที่อัดแน่นไปด้วย
คุณค่าและวิธีคิดแบบการควบคุมเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ ซึ่ง
น าไปสู่การจัดรูปแบบและโครงสร้างองค์การสาธารณะสูงต่ าตามล าดับเพ่ือ
ผลในการควบคุมและสั่งการ การศึกษาบทบาทของภาษาภายใต้แนวคิด
แบบหลังสมัยใหม่ได้ชี้ให้เห็นว่า แท้จริงแล้วความคิดเรื่องประสิทธิภาพเป็น
เพียงแค่ประดิษฐกรรมทางสังคมแบบหนึ่งเท่านั้น ถ้าหากวิธีคิดและคุณค่า
ของการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงไป โดยเปลี่ยนจากคุณค่าการควบคุมใน
รูปของประสิทธิภาพไปสู่คุณค่ารูปแบบอ่ืน เช่น ความเสมอภาค ความ
ยุติธรรม และจริยธรรม เป็นต้น ภาพของการบริหารรัฐกิจก็จะเปลี่ยนไป
อย่างสิ้นเชิง   

แนวโน้มของการบริหารรัฐกิจที่มุ่งไปสู่ แนวคิดแบบยุคหลัง
สมัยใหม่จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
แนวคิดดังกล่าวเป็นการปฏิเสธหรือถอยห่างออกจากตัวแบบระบบราชการ

                                                                                                        
ดีที่สุดคือวิธีการแบบวิทยาศาสตร์ที่มีรากฐานอยู่บนข้อมูลเชิงประจักษ์ นั่นคือ การ
รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้าของมนุษย์เป็นสิ่งที่ถูกต้องและเป็นจริง การศึกษาวิจัย
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเช่ือแบบปฏิฐานนิยมจะเน้นที่วิธีการเชิงปริมาณ โดยศึกษา
จากข้อมูลที่สามารถสังเกต แจงนับและวัดได้เป็นส าคัญ 

11 ดูรายละเอียดของการวิพากษ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.1  
 

การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ 7



8 
 

 

ของเวเบอร์ (Max Weber) ซึ่งเป็นแนวคิดกระแสหลักที่ครอบง าการ
บริหารจัดการในยุคสมัยใหม่ โดยแนวคิดแบบยุคสมัยใหม่เกี่ยวกับวิธีการ
จัดหน่วยงานสาธารณะก าลังถูกตั้งค าถามถึงความถูกต้องชอบธรรม และถ้า
หากอิทธิพลของแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่มีมากขึ้นแล้ว ต าราทั้งหลาย
เกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุคสมัยใหม่ก็อาจจะต้องมีการเขียนขึ้น
ใหม่ทั้งหมด 
 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีคิดจากยุคสมัยใหม่ (modern) 
ไปสู่ยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) ย่อมมีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดย
อ้อมต่อการบริหารจัดการภาครัฐ เนื่องจากการบริหารรัฐกิจมิได้ด าเนินไป
ในสภาวะที่เป็นสุญญากาศ แต่เป็นการด าเนินงานภายใต้บริบทแวดล้อมซึ่ง
มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การบริหารรัฐกิจจึงต้องมีการ
ปรับตัวให้สอดคล้องและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าหากไม่ท า
เช่นนั้น การบริหารรัฐกิจก็จะไม่สามารถท าหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์ 
และที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือ ถ้าหากไม่สามารถปรับรูปแบบและวิธีการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงได้ การบริหารรัฐกิจก็จะ
สูญเสียความชอบธรรมในการให้บริการและอาจจะเสื่อมความนิยมไปใน
ที่สุด ดังนั้น การส ารวจรูปแบบและวิธีคิดของการบริหารรัฐกิจภายใต้บริบท
ของโลกยุคหลังสมัยใหม่จึงเป็นเรื่องจ าเป็น ทั้งนี้ เพ่ือให้ทราบว่าสภาพของ
การบริหารรัฐกิจที่ก าลังเป็นอยู่นั้นสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงหรือไม่ 
และควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
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 ในหนังสือเรื่อง กำรบริหำรรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ เล่มนี้ ผู้เขียน
ต้องการที่จะตอบค าถามหลัก 2 ประการ คือ (1) แนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญใน
ยุคหลังสมัยใหม่มีอะไรบ้าง และ (2) แนวคิดของการบริหารรัฐกิจยุคหลัง
สมัยใหม่เป็นอย่างไร ซึ่งค าตอบที่ได้จะเป็นข้อมูลส าคัญในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ รวมทั้งเป็นการพัฒนาแนวคิดและขยายองค์ความรู้
ทางด้านการบริหารัฐกิจให้กว้างขวางออกไป โดยในการน าเสนอผู้เขียนจะ
ได้แบ่งเนื้อหาหลักออกเป็น 3 บท คือ บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและการ
ทบทวนวรรณกรรม บทที่ 3 การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ และบทที่ 4 
การสรุปและข้อเสนอแนะ ซึ่งเนื้อหาในแต่ละบทจะได้น าเสนอตามล าดับ
ต่อไป 
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บทที ่2 
แนวคิดทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม 

 
 ในบทที่ 2 นี้ จะเป็นการน าเสนอเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและการ
ทบทวนวรรณกรรม โดยผู้เขียนจะได้อธิบายถึงความหมายของยุคหลัง
สมัยใหม่ ประวัติความเป็นมาของยุคหลังสมัยใหม่ แนวคิดทฤษฎียุคหลัง
สมัยใหม่ และในส่วนสุดท้ายของบทนี้จะเป็นการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือ
เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการวิเคราะหใในบทที่ 3 และบทท่ี 4 ต่อไป 
 
2.1 ความหมายของยุคหลังสมัยใหม่     
 การให้นิยามค าว่า “หลังสมัยใหม่” (postmodern) เป็นประเด็น
ที่มีการถกเถียงกันอยู่ในวงวิชาการว่าค านี้มีความหมายว่าอะไรแน่ ค านิยาม
ที่อธิบายโดยนักวิชาการแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างหลากหลายเป็นอย่าง
ยิ่ง จนอาจจะกล่าวได้ว่านิยามของค าค านี้มีจ านวนมากพอๆ กับจ านวน
นักวิชาการท่ีเขียนต าราเกี่ยวกับเรื่องนี้ทีเดียว นอกจากนี้ ในแง่ของยุคสมัย
ทางประวัติศาสตรใก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าภาวะแบบหลังสมัยใหม่มีอยู่
จริงหรือไม่ ขณะนี้เราก าลังก้าวเข้าสู่ยุคหลังสมัยใหม่เต็มตัวแล้ว หรือ
เพียงแต่ก้าวเข้าสู่ช่วงปลายของยุคสมัยใหม่ หรือก าลังอยู่ในช่วงของการ
เปลี่ยนผ่าน (ดูรายละเอียดใน Drolet, 2004, pp. 1-12) อย่างไรก็ตาม ใน
หัวข้อนี้จะได้ยกตัวอย่างค านิยามบางส่วนของนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องน้ีเ พ่ือให้สามารถมองเห็นภาพรวมของค าว่า “หลังสมัยใหม่” 
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(postmodern) หรือ “หลังสมัยใหม่นิยม” (postmodernism) อย่าง
กว้างๆ พร้อมทั้งอธิบายถึงลักษณะหรือองคใประกอบส าคัญของค าๆ นี้แต่
พอสังเขป 
 ฟารใเมอรใ (Farmer) ได้อธิบายไว้ว่า เมื่อมองในแง่ของปรัชญา   
ค าว่า “หลังสมัยใหม่นิยม” (postmodernism) เป็นการแสดงความสงสัย
หรือความไม่เชื่อถือเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษยใในการที่จะเข้าใจหรือ
สามารถนิยามสิ่งซึ่งเป็นความจริงสูงสุดหรือความจริงรวบยอด และการ
อธิบายลักษณะของยุคหลังสมัยใหม่ในแง่มุมต่างๆ เป็นเรื่องของความ
พยายามที่จะส ารวจผลที่ตามมาและนัยยะที่เกี่ยวข้องกับความไม่เชื่อถือ
เหล่านี้ และเมื่อพิจารณาในแง่ของแนวคิดทางการเมืองและสังคม ค าว่า
หลังสมัยใหม่นิยมประกอบด้วยแนวคิดของความแตกต่าง การลดสิทธิ
พิเศษของคนชายขอบ และเสียงที่ถูกเก็บกดปิดกั้น โดยตัวอย่างของเสียง
เหล่านี้ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย ผู้หญิง ผู้ที่ถูกกดขี่ทางเพศ และการตกเป็นอาณา
นิคมในเชิงการเมืองและสังคม เป็นต้น (Farmer, 1997, p. 13) 

สไปเซอรใ (Spicer) ได้อธิบายไว้ว่าแนวคิดที่เป็นแกนกลางของ
แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ (postmodern) คือความเห็นที่ว่ามีการลดลง
ของคว ามน่ า เ ชื่ อ ถื อ  หรื ออ านาจ อันชอบธรรมของอภิ ต าน าน 
(metanarrative หรือ grand narratives)1 ที่เคยถูกใช้เป็นค าอธิบาย
เกี่ยวกับการเมืองและวิทยาศาสตรใในสังคม อุดมการณใทางการเมืองในยุค

                                                 
1 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในหัวข้อ 2.3.1 
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แห่งความรู้แจ้ง (enlightenment)2 ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดแบบอนุรักษใ
นิยม (conservative) เสรีภาพ (liberal) และสนับสนุนแนวคิดแบบสังคม
นิยม (socialistic) ที่ได้ให้ภาพของสังคมว่ามีการเคลื่อนย้ายไปสู่ทิศทาง
ของความเป็นวิทยาศาสตรใและสภาพสังคมในอุดมคติ ไม่เป็นความจริงอีก
ต่อไป ลักษณะทางการเมืองและสังคมที่ประสบอยู่ชี้ให้เห็นว่าเราไม่ได้อยู่ใน
อภิต านานอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ แต่อยู่ภายใต้ความหลากหลายในแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งมักจะเป็นเรื่องราวทางการเมืองที่ไม่ลงรอยกัน เรื่องราวที่บุคคล
พูดกันเก่ียวกับชีวิตและการเมืองมีความเฉพาะเจาะจงและมีความแตกต่าง
หลากหลายมากยิ่งขึ้นทุกที การเมืองยุคหลังสมัยใหม่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
การยอมรับความเป็นพหุนิยมทางวัฒนธรรมและวาทกรรม (discourses) 
การแตกสลายของอภิต านานน าไปสู่การอยู่ร่วมกันของบรรดาเรื่องเล่าเล็กๆ 
(small narratives) ที่หลากหลายของแต่ละท้องถิ่น วัฒนธรรม เชื้อชาติ 
ศาสนา และอุดมการณใ ดังนั้น แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่จึงประกอบด้วย
ความเป็นพหุนิยมอย่างเข้มข้นของความขัดแย้งทางความคิดเกี่ยวกับสิ่งซึ่ง
ถือว่าเป็นความดี (good) และสิ่งซึ่งถือว่าเป็น “ความจริง” (true) คุณค่า
สามารถขัดแย้งกันได้ โดยอาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้ทั้งระหว่าง

                                                 
2 ยุคแห่งความรู้แจ้ง (enlightenment) เป็นค าที่ใช้เรียกยุคในยุโรปตั้งแต่

ก่อนคริสตใศตวรรษที่ 17 จนถึงต้นคริสตใศตวรรษที่ 19 เป็นยุคที่เช่ือว่าปัญญาและ
เหตุผลช่วยท าให้มนุษยใมีความเจริญก้าวหน้า เป็นยุคซึ่งไม่เช่ือหลักค าสอนใดๆ ที่
ยึดถือกันมาตามศรัทธาหรือประเพณีนิยม แต่สนับสนุนให้ใช้เหตุผลโดยเสรีและให้ใช้
ประสบการณใเป็นหลักของความเชื่อ 
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วัฒนธรรม ระหว่างกลุ่มในวัฒนธรรมเดียวกันและแม้แต่ระหว่างบุคคล (ดู
รายละเอียดใน Spicer, 1997, p. 90 และ Spicer, 2001, pp. 89-91)    
 วอลเลอรใ (Woller) ได้อธิบายไว้ว่า ค าว่า “ยุคหลังสมัยใหม่นิยม” 
(postmodernism) นั้น มีนัยยะที่เป็นการตั้งข้อสงสัยกับความเชื่อของยุค
สมัยใหม่นิยม (modernism) โดยแนวคิดยุคสมัยใหม่ ประกอบด้วยความ
เชื่อหลัก 4 ประการ คือ 1) ค า ความคิดและสิ่งทั้งหลายมีอัตลักษณใที่
แน่นอน 2) โลกที่แท้จริงมีลักษณะเป็นวัตถุวิสัย (objective) 3) ธรรมชาติ
มีความส าคัญเหนือวัฒนธรรม และ 4) ปัจเจกบุคคลมีความส าคัญเหนือ
สังคม การท้าทายต่อความมั่นคงของความเชื่อดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งรองรับ
สังคมแบบยุคสมัยใหม่เหล่านี้คือลักษณะส าคัญของยุคหลังสมัยใหม่นิยม 
หรือถ้าจะกล่าวอย่างถึงที่สุดก็คือยุคหลังสมัยใหม่นิยมเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
การรื้อท าลายองคใประกอบหลักสามประการของยุคแห่งความรู้แจ้ง 
(enlightenment) ซึ่งได้แก่ เหตุผล ธรรมชาติและความก้าวหน้า (Woller, 
1997, p. 9) 
 แมกซไวทใ (McSWITE) ได้อธิบายไว้ว่ายุคหลังสมัยใหม่ 
(postmodern) เป็นเรื่องของการปฏิเสธแนวคิดของยุคสมัยใหม่นิยม 
(modernism) ในเรื่องความเป็นไปได้ของความเป็นตัวแทนอย่างเป็นวัตถุ
วิสัย การปฏิเสธความเชื่อที่ว่าประวัติศาสตรใก าลังด าเนินไปสู่ความก้าวหน้า 
และปฏิเสธความเชื่อที่ว่าสามัญส านึกของมนุษยใสามารถก าหนดและ
อธิบายสิ่งที่เป็นความดี (Good) สากล ซึ่งจะน าไปสู่ชีวิตทางสังคมที่เป็น
อุดมคติได้ในที่สุด (McSWITE, 1996, pp. 207-8) 
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 โบกาสัน (Bogason) ได้อธิบายไว้ว่า เมื่อพิจารณาตามตัวอักษร 
ค าว่า “หลังสมัยใหม่” (postmodern) หมายถึงการสิ้นสุดของยุคสมัยใหม่ 
และมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ซึ่งได้แก่ยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งค านี้ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริงเพราะยังมีสถานการณใที่หลายแง่มุมของชีวิตของคนเรายังอยู่
ในยุคสมัยใหม่ แต่มีตัวบ่งชี้บางอย่างที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่แตกต่าง
ออกไป ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสังคมก าลังด าเนิน
ไปสู่รูปแบบใหม่ในเชิงคุณภาพ โดยความเป็นสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่
ปรากฏอยู่คู่กันภายใต้การต่อสู้และขัดแย้งซึ่งกันและกัน ซึ่งลักษณะของ
สังคมรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่สามารถอธิบายในเชิงเปรียบเทียบได้
ดังต่อไปนี้ (Bogason, 2004, pp. 3-4) 
 ลักษณะส าคัญของยุคสมัยใหม่ (modernity) คือ ความมีเหตุผล 
(rationalization) การมุ่งเข้าสู่ศูนยใกลาง (centralization) ความ
เฉพาะเจาะจง (specialization) ความเป็นระบบราชการ 
(bureaucratization) และการท าให้เป็นอุตสาหกรรม (industrialization) 
แกนกลางของแนวคิดคือการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตรใที่ก้าวหน้าเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ควบคุมและติดตามโดยความรู้และอ านาจจาก
ส่วนกลาง การให้ความส าคัญกับแนวคิดของความสอดคล้องต้องกัน 
(coherence) ความเป็นหนึ่งเดียว (integration) รูปแบบขององคใการแบบ
บรรษัทอุตสาหกรรม (industrial corporation) และรัฐสวัสดิการภายใต้
ระบบราชการ (bureaucratic welfare state) คือเครื่องหมายของยุค
สมัยใหม่  
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 ส่วนลักษณะส าคัญของยุคหลังสมัยใหม่ (postmodern) คือ การ
แตกกระจายและการแยกเป็นส่วนเสี้ยว (fragmentation) ซึ่งหมายถึงการ
ที่เหตุผลหรือมุมมองที่เคยได้รับความเชื่อถือมาก่อนหน้านี้ถูกแทนที่ด้วย
กระบวนการของการใช้เหตุผลที่มีแนวโน้มมุ่งไปสู่การกระจายออกจาก
ศูนยใกลาง  (decentralization) การมุ่ งที่ปัจ เจกบุคคล 
(individualization) และความเป็นนานาชาติ (internationalization) 
วัฒนธรรมของความเป็นชาติเริ่มเสื่อมความนิยม ประชาชนมีการรวมกลุ่ม
ก้าวข้ามเขตแดนขององคใการหรือแม้แต่ก้าวข้ามเขตแดนประเทศ คน
จ านวนมากรู้สึกว่าตนเองอยู่ในโลกที่สับสนอลหม่าน (chaos) องคใการที่มี
ลักษณะของการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายใยแมงมุมหลายทิศทาง (world-
wide matrix organization) การจ้างเหมาให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินงาน
ในภาครัฐ (outsourcing) และองคใการภาครัฐที่ด าเนินการโดยมุ่งลูกค้า
เป็นศูนยใกลาง (user-run public organization) คือลักษณะส าคัญของ
การจัดองคใการในโลกยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งความแตกต่างระหว่างลักษณะ
ของแนวคิดแบบสมัยใหม่และแบบหลังสมัยใหม่สามารถสรุปได้ตามที่แสดง
ในตาราง 2.1 ต่อไปนี้ 
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ตาราง 2.1 แสดงลักษณะของแนวคิดแบบสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่ 
 

ลักษณะของแนวคิดแบบ         
สมัยใหม ่(modern) 

ลักษณะของแนวคิดแบบ          
หลังสมัยใหม ่(postmodern) 

มุมมองระดับโลก (global visions) ผลประโยชนใเฉพาะ (particular 
interests) 

การผลิต (production) การบริโภค (consumption) 
การผลิตจ านวนมากที่เป็นแบบเดยีวกัน 
(mass production) 

ความเฉพาะเจาะจงและยดืหยุ่น  
(flexible specialization) 

การรวมกันเป็นกลุ่มก้อน (integration) การแยกความแตกต่าง 
(differentiation) 

การจัดองคใการเชิงผลประโยชนใ (interest 
organization) 

การเคลื่อนไหวเชิงสังคม (social 
movements) 

การเมืองระบบพรรค (party politics) การเมืองส่วนบุคคล (personality 
politics) 

ระบบราชการ (bureaucracy) องคใการเฉพาะกิจ (adhocracy) 
วัฒนธรรมแห่งชาต ิ(national culture) รูปแบบที่หลากหลาย (MTV images) 
การวางแผน (planning) เกิดขึ้นตามธรรมชาต ิ(spontaneity) 
เหตุผล (reason) จินตนาการ (imagination) 
การรวมทั้งหมด (wholes) การแตกออกเป็นส่วนเสี้ยว 

(fragments) 
ที่มา : Bogason, 2004, p. 4 
 
 

การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ 17



18 
 

 

กล่าวโดยสรุปก็คือ แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ (postmodern) 
หมายถึงแนวคิดที่เป็นการตั้งข้อสงสัยกับความเชื่อของยุคสมัยใหม่นิยม 
(modernism) การลดลงของความน่าเชื่อถือหรืออ านาจอันชอบธรรมของ
อภิต านาน (metanarratives) ที่เคยถูกใช้เป็นค าอธิบายเกี่ยวกับสังคม 
การเมืองและวิทยาศาสตรใในยุคแห่งความรู้แจ้ง (enlightenment) การ
แสดงความสงสัยหรือความไม่เชื่อถือเกี่ยวกับศักยภาพของมนุษยใในการที่
จะเข้าใจหรือสามารถนิยามสิ่งซึ่งเป็นความจริงสูงสุดหรือความจริงรวบยอด 
การปฏิเสธแนวคิดของความเป็นไปได้ในการเป็นตัวแทนอย่างเป็นวัตถุวิสัย 
การปฏิเสธความเชื่อที่ว่าประวัติศาสตรใก าลังด าเนินไปสู่ความก้าวหน้า และ
ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าสามัญส านึกของมนุษยใสามารถก าหนดและอธิบายสิ่ง
ที่เป็นความดี (Good) สากล ซึ่งจะน าไปสู่ชีวิตทางสังคมที่เป็นอุดมคติได้ใน
ที่สุด   
 ลักษณะส าคัญของแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ คือความเป็นพหุนิยม
อย่างเข้มข้นของแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งซึ่งถือว่าเป็น “ความดี” (good) 
และสิ่งซึ่งถือว่าเป็น “ความจริง” (truth) ซ่ึงจากลักษณะของความเป็น  
พหุนิยมดังกล่าวบังคับให้บุคคลต้องยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย 
การยอมรับถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะมีเปูาหมายสูงสุดที่เท่าเทียมกันแต่ไม่
สามารถไปด้วยกันได้ และความเป็นไปได้ที่อาจจะไม่ต้องมีมาตรฐานสากล
ที่เป็นหนึ่งเดียวที่ก าหนดให้บุคคลต้องเลือกจากตัวเลือกที่หลากหลาย 
แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่จึงเป็นเรื่องของความหลากหลายแทนที่จะเป็น
เรื่องของความเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของคุณค่า 
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ความหลากหลายของวัฒนธรรม ความหลากหลายของประเพณีและความ
หลากหลายของวิถีชีวิต  
 
2.2 ประวัติความเป็นมาของยุคหลังสมัยใหม่  
 แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ถือก าเนิดขึ้นมาครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่ 
1960 ในสาขาจิตรกรรม สถาปัตยกรรมและวรรณกรรมวิจารณใ (literary 
criticism) โดยเป็นการท้าทายศิลปะในยุคสมัยใหม่ด้วยรูปแบบและสาระ
ของศิลปะที่แสดงถึงชีวิตประจ าวัน (everyday life) การคิดนอกกรอบ 
(radical eclecticism) วัฒนธรรมกระแสรอง (subcultures) 
สื่อสารมวลชน (mass media) และบริโภคนิยม (consumerism) โดย
วรรณกรรมแบบหลังสมัยใหม่เกิดข้ึนภายใต้กรอบแนวคิดจากส านักปรัชญา 
2 ส านัก คือ 1) ส านักโครงสร้างนิยม (structuralism) และ 2) ส านักหลัง
โครงสร้างนิยม (post-structuralism) (ดูรายละเอียดใน Gabardi, 2001, 
pp. 3-5) 
 ส านักโครงสร้างนิยม (structuralism) มีรากฐานมาจากทฤษฎี
ภาษาของโซซูรใ (Ferdinand de Saussure) โดยโซซูรใได้ชี้ให้เห็นว่าคนเรา
รู้จักโลกโดยผ่านสัญลักษณใที่เป็นภาษา (linguistic signs) หรือค า (words) 
ซึ่งการที่จะเข้าใจความหมายได้จะต้องเข้าใจสถานภาพความสัมพันธใ
ภายในระบบภาษา และจากรากฐานดังกล่าวนักวิชาการส านักโครงสร้าง
นิยมได้สร้างระเบียบวิธีที่ใช้ส าหรับวิเคราะหใสภาพการณใทางสังคมและ
วัฒนธรรม ในฐานะที่เป็นผลผลิตของรหัส (codes) หรือระเบียบของภาษา
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ที่เป็นฐานรองรับในระดับลึก (deep-seated linguistic orders) ทั้งชีวิต
ส่วนตัวของแต่ละคนและชีวิตในสังคมควรถูกวิ เคราะหใด้วยวิธีการ
เช่นเดียวกับการวิเคราะหใภาษา เลวี-สเตราสใ (Claude Levi-Strauss) 
นักวิชาการในสาขามานุษยวิทยา ลากอง (Jacques Lacan) นักวิชาการใน
สาขาจิตวิเคราะหใ และอัลธูแซรใ (Louis Althusser) นักวิชาการสาย  
มารใกซิสมใ ได้มีส่วนในการพัฒนาวิธีการเชิงโครงสร้างขึ้นมา โดยโครงสร้าง
ทางสังคมได้รับการตีความใหม่ในฐานะที่เป็นระบบของสัญลักษณใ และ
ตัวแทนที่เป็นมนุษยใซ่ึงเคยถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการอธิบายหรือท า
ความเข้าใจการท างานของวัฒนธรรมและสังคมไม่ได้รับการให้ความส าคัญ
อีกต่อไป  
 แต่ในไม่ช้าส านักโครงสร้างนิยม (structuralism) ก็ต้องหลีกทาง
ให้แก่ส านักหลังโครงสร้างนิยม (post-structuralism) ซึ่งเข้ามามีอิทธิพล
แทนที่ โดยนักวิชาการที่ส าคัญในส านักนี้ได้แก่ นิทเช่ (Friedrich 
Nietzsche) และไฮเด็กเกอรใ (Martin Heidegger) นักปรัชญาส านักอัตถิ
ภาวนิยม (existentialism)3 ชาวเยอรมัน และวิทเก็นทใสไตนใ (Ludwig 
                                                 

3 อัตถิภาวนิยม (existentialism) เป็นทัศนะทางปรัชญาที่ให้ความส าคัญ
กับปัจเจกภาพมากกว่าสากลภาพ เสรีภาพมากกว่าระเบียบกฎเกณฑใ เน้นการ
สร้างสรรคใมากกว่าการอนุรักษใระเบียบแบบแผน ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล และให้
ความส าคัญแก่ความรู้เชิงอัตนัย (subjective knowledge) เช่น ความรู้ที่เกิดจากการ
ประสบด้วยตนเองมากกว่าความรู้เชิงปรนัย (objective knowledge) เช่น ความรู้ที่
เกิดจากเหตุผล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ส านักอัตถิภาวนิยมถือว่าความรู้เชิงอัตนัยมี
น้ าหนักมากกว่าความรู้เชิงปรนัย 
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Wittgenstein) นักปรัชญาชาวอังกฤษ ซ่ึงวิเคราะหใโดยใช้ทฤษฎีภาษา โดย
นักปรัชญาส านักหลังโครงสร้างนิยมปฏิเสธแนวคิดที่เชื่อว่ามีโครงสร้างของ
จิตใจหรือสังคมอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิม ซึ่งเป็นระบบและสามารถน ามาประยุกตใใช้
ได้อย่างเป็นสากล นักปรัชญาในส านักนี้ยืนยันว่าเครือข่ายทางภาษาเชิง
สังคม (social linguistic networks) ซึ่งเรียกว่า “วาทกรรม” 
(discourse)4 เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาในเชิงประวัติศาสตรใ และขึ้นอยู่กับ
บริบทหรือสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ส านักโครงสร้างนิยมเห็นว่ามีโครงสร้างอยู่
เบื้องหลังการกระท าของบุคคลและสังคมที่เราสามารถค้นพบหรือถอดรหัส
ออกมาได้ แต่ส านักหลังโครงสร้างนิยมเห็นตรงกันข้าม เพราะเมื่อ       
วาทกรรมคือระบบของภาษาที่ถูกจัดการซึ่งควบคุมประสบการณใ ภาษา
โดยตัวของมันเองจึงเป็นการสร้างที่ไม่มีกฎเกณฑใแน่นอน (contingent 
construct) เป็นเพียงสัญลักษณใที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  
 จากแนวคิดพ้ืนฐานของส านักหลังโครงสร้างนิยม (post-
structuralism) ต่อมาได้เกิดส านักหลังสมัยใหม่นิยม (postmodernism) 
ขึ้นมา โดยทั้งสองส านักต่างก็ท้าทายแนวคิดแบบตะวันตก (western 
thought) โดยส านักหลังโครงสร้างนิยมจะเน้นที่การเคลื่อนไหวทางด้าน
ปรัชญาและวรรณกรรมเป็นหลัก ในขณะที่ส านักหลังสมัยใหม่จะเน้นที่การ
เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมและสาขาการศึกษาในเชิงวัฒนธรรมเป็นส าคัญ  
 นักปรัชญาที่ส าคัญที่มีงานเขียนเกี่ยวกับแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่
ได้แก่ ฟูโก (Michel Foucault)  แดรใริดา (Jacques Derrida) ลีโยตารใด 

                                                 
4 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ในหัวข้อ 2.3.2 
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(Jean-Francois Lyotard)  เดอเลิซ (Gilles Deleuze) โบดริยารใ (Jean 
Baudrillard) และเจมสัน (Fredric Jameson) โดยงานเขียนของนัก
ปรัชญาในกลุ่มนี้จะมุ่ งเน้นโจมตีความเชื่อพ้ืนฐานของยุคสมัยใหม่ 
(modernity) โดยปฏิ เสธความเชื่ อของยุคแห่ งความ รู้ แจ้ ง 
(enlightenment) ในเรื่องความเป็นหนึ่ งเดียวของเหตุผลและ
ความก้าวหน้า ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าประวัติศาสตรใด าเนินไปอย่างมีเหตุผล
หรือมีจุดมุ่งหมาย ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าคนแต่ละคนมีอิสระและมีศักยภาพ
ในการใช้เหตุผลที่จะคิดใคร่ครวญได้ด้วยส านึกของตนเอง  (self-
conscious reflection) ปฏิเสธความเชื่อที่ว่าวิทยาศาสตรใและเทคโนโลยี
สามารถควบคุมและพัฒนาโลกของธรรมชาติและโลกในเชิงสังคมได้อย่างมี
เหตุผล และปฏิเสธความเชื่อที่ว่าเสรีภาพ ความเท่าเทียม และ
ประชาธิปไตยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของมนุษยใที่เป็นสากล กล่าวโดยสรุปก็คือ
นักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่พยายามโจมตีและหักล้างความเชื่อทุกอย่างของ
ยุคสมัยใหม่นั่นเอง ส าหรับในที่นี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงแนวคิดหลักของ
นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ที่ส าคัญทั้ง 6 ท่านที่กล่าวถึงข้างต้นแต่พอ
สังเขป ดังต่อไปนี้ 

1) ฟูโก (Michel Foucault)  
 ฟูโก (Foucault) ได้ใช้วิธีการทางด้าน “วงศาวิทยาของความรู้” 
(archaeologies of knowledge) เป็นกรอบในการวิเคราะหใและท้าทาย
แนวคิดของความมีเหตุผลในยุคสมัยใหม่ โดยชี้ให้เห็นว่าโลกไม่ได้เป็น
ผลผลิตของมนุษยใที่มีเหตุผลหรือมีเปูาหมาย แต่เป็นการสร้างของข้อมูลที่
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วกวน (discursive) การปฏิบัติการทางภาษาเป็นตัวสร้างรหัสทาง
วัฒนธรรม (cultural codes) วาทกรรม (discourse) และบรรทัดฐานใน
เชิงสถาบัน (institutional norms) (Gabardi, 2001, p. 7) 

 ฟูโกใช้วิธีการตีความโดยการขุดค้นวัฒนธรรมและความรู้ของ
มนุษยใซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในชั้นที่ตกตะกอนในประวัติศาสตรใของตะวันตก โดย
ชี้ให้เห็นว่าประวัติศาสตรใตามแบบดั้งเดิมนั้น  ประกอบด้วยชุดของ        
อภิต านาน (metanarrative) ซึ่งครอบง าแบบแผนของความรู้และ
ประสบการณใทางเลือกแบบอ่ืนๆ ส่วนประวัติศาสตรใตามความคิดของฟูโก
นั้นเป็นลักษณะของความวกวนมากกว่าเป็นแนวตรง มีลักษณะเป็นช่วงๆ
มากกว่าความต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ (spatial) มากกว่าเป็นเส้นใน
แนวยาว (linear) และมีลักษณะเป็นพหุนิยมเข้มข้น (radically 
pluralized) และกระจัดกระจาย (dispersed) มากกว่าเป็นการมุ่งสู่
ศูนยใกลางแบบมีเปูาหมาย (teleologically centered) และการเชื่อมโยง
กันในเชิงเหตุผล (causally links)  

2) แดร์ริดา (Jacques Derrida)  
 แดรใริดา (Derrida) ได้เสนอความคิดว่า ความจริงในตัวของมันเอง
จะต้องถูกเข้าใจในฐานะเป็นการประกอบกันของเกมภาษา (language 
games) ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หรือในฐานะ “ตัวบท” (text) 
ที่ไม่พ้ืนฐาน จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด เนื่องจากเหตุการณใที่เกี่ยวกับมนุษยใ
และตัวบทไม่มีชุดของการอ้างอิงที่คงที ่ไม่เปลี่ยนแปลง แต่สิ่งเหล่านี้เปิดให้
มีการตีความได้หลากหลาย ไม่มีตัวบทใดมีความหมายที่เป็นเนื้อแท้ใน
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ตัวเอง ความหมายเป็นเรื่องของความสัมพันธใที่แตกต่างกับตัวบทอ่ืนๆ 
ดังนั้น คนเราจึงต้องเข้าใจโลกภายใต้ความสัมพันธใเชิงสัญลักษณใที่แตกต่าง
ความหมายต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่น โดยไม่อาจจะเข้าใจได้อย่างถ่องแท้และไม่มี
ความแน่นอน (Gabardi, 2001, p. 6) 

งานของแดรใริดาเป็นการถอนรากถอนโคนพ้ืนฐานทางอภิปรัชญา
ของอารยธรรมตะวันตก โดยเปิดเผยให้เห็นถึงอัตลักษณใทางวัฒนธรรมที่
ครอบง า โดยผ่านการจัดประเภทสิ่งต่างๆ โดยใช้ความเหมือน (the Same) 
เป็นแกนกลาง ซ่ึงความหมายและสถานภาพถูกสร้างจากการต้องสูญเสีย
ของคู่ตรงข้าม (สิ่งอ่ืน – the Other) ซึ่งคู่ตรงข้ามเหล่านี้ (เช่น         
ความเหมือน/สิ่งอ่ืน เพศชาย/เพศหญิง จิตใจ/ร่างกาย ความดี/ความชั่ว 
อารยธรรม/ปุาเถื่อน) เป็นเรื่องของการสร้างความชอบธรรมโดยผ่าน     
กลยุทธใของการรวมเข้ามาและการแยกออกไป ดังนั้น เปูาหมายประการ
หนึ่งของแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ก็คือการท าลายความเป็นหนึ่งเดียว 
(unitary) และภาวะความเป็นคู่ (dualistic) เหล่านี้ เพ่ือให้เกิดลักษณะ
ของความหลากหลาย (multiplicity) และความไม่ชัดเจน (ambiguity)  

3) ลีโยตาร์ด (Jean-Francois Lyotard)  
 ลีโยตารใด (Lyotard) นักปรัชญาการเมืองแนวมารใกซิสตใ 
(Marxism) ได้ ใช้แนวคิดแบบมารใกซิสตใร่วมกับจิตวิ เคราะหใ 
(psychoanalysis) เป็นกรอบในการวิเคราะหใที่มาของความรู้ โดยได้
อธิบายถึงสภาพของความรู้ในสังคมที่มีการพัฒนาอย่างสูง ด้วยการแยก
ความแตกต่างระหว่างความรู้ทางวิทยาศาสตรใและรูปแบบของความรู้แบบ
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อ่ืน ซึ่งเรียกว่า “ความรู้แบบเรื่องเล่า” (narrative knowledge) ลีโยตารใด
เชื่อว่าความรู้ทางวิทยาศาสตรใเป็นความรู้ที่อยู่ในสภาพของการแข่งขันและ
มีความขัดแย้งกับความรู้แบบเรื่องเล่า และในที่สุดได้เข้าครอบง าความรู้
แบบเรื่องเล่าได้ส าเร็จ จึงเข้าคุกคามและครอบง าในทุกแง่มุมของชีวิต ซึ่ง
ความรู้แบบวิทยาศาสตรใที่คนในสังคมยุคสมัยใหม่พากันเชื่อถือว่าเป็นความ
จริงนั้น ลีโยตารใดเรียกว่า “อภิต านาน” (grand narrative) เช่น ความรู้
เรื่องเหตุผลสากล เส้นทางแห่งความก้าวหน้าของประวัติศาสตรใ และ
ความสามารถของมนุษยใที่จะกระท าสิ่งต่างๆ ได้อย่างเสรีภายใต้แนวคิด
ของมนุษยในิยม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาชัยชนะของความรู้ทาง
วิทยาศาสตรใได้ถูกท้าทาย เมื่อสังคมตะวันตกต้องประสบกับความ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ นั่นก็คือการแพร่กระจายของแนวคิดฆราวาสนิยม 
(secularism)5 และการแตกท าลายของอ านาจทางการเมือง ท าให้เกิด
ความไม่เชื่อถืออภิต านาน และวิธีการหาความรู้แบบยุคหลังสมัยใหม่เริ่มมี
บทบาทขึ้นมา (Drolet, 2004, pp. 24-26) 
 ลีโยตารใดเห็นว่าอภิต านาน (grand narrative) ของความรู้แบบ
วิทยาศาสตรใที่ครอบง าความคิดในสังคมตะวันตกในฐานะพลังทาง
อุดมการณใ ซึ่งเป็นตัวก าหนดและผูกมัดพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลและ
สังคมนั้นเป็นเพียงภาพลวงตา และนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ตั้งค าถามต่อ

                                                 
5 ฆราวาสนิยม (secularism) คือแนวคิดที่เช่ือว่าสถาบันการปกครองหรือ

สถาบันการเมืองหรือสถาบันรูปแบบอื่นๆ ควรจะด าเนินการปกครองที่เป็นอิสระจาก
อ านาจการควบคุมของสถาบันทางศาสนาหรือความเชื่อทางศาสนา  
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อภิต านานเหล่านี้ เนื่องจากความรู้ทางวิทยาศาสตรใถูกก าหนดโดยความ
ขัดแย้งภายใน ซึ่งไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงหรือไม่โดยไม่ต้อง
พ่ึงพาชนิดของความรู้ที่เป็นเรื่องเล่าอ่ืนๆ และจากความขัดแย้งที่อยู่ภายใน
ของความรู้ทางวิทยาศาสตรในี้ ลีโยตารใดชี้ให้เห็นว่าวิทยาศาสตรใก็ไม่ต่าง
จากกิจกรรมอ่ืนๆ ของมนุษยใ คือมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเล่าที่มี
การปฏิสัมพันธใกันเป็นเครือข่าย  และความเป็นวิทยาศาสตรใเป็นเรื่องของ
การสร้างความชอบธรรมโดยเรื่องเล่าที่อยู่ในระดับสูงกว่า ซึ่งการเปิดเผย
ดังกล่าวถือเป็นการลดความน่าเชื่อถือของความรู้ซ่ึงเป็นตัวก าหนดต าแหน่ง
แห่งที่ของศาสตรใในแต่ละสาขาวชิา  

4) เดอเลิซ (Gilles Deleuze)  
 เดอเลิซ (Deleuze) เป็นนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่อีกคนหนึ่งที่
พยายามแสวงหาวิธีการที่จะปลดปล่อยปัจเจกบุคคลออกจากขีดจ ากัดของ
การหาความรู้แบบดั้งเดิม เดอเลิซให้ชี้ให้เห็นว่าปรัชญาแบบดั้งเดิมนั้นมี
ข้อบกพร่อง เนื่องจากถูกก าหนดโดยตรรก (logic) และข้อจ ากัดของการ
ยอมรับความจริงภายใต้ข้อก าหนดหรือข้อตกลงที่มีอยู่ ปรัชญาแบบดั้งเดิม
ท าหน้าที่เสมือนระบบปิด โดยรับเอาประสบการณใและความรู้โดยผ่าน
กรอบที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า ดังนั้น ความรู้ที่ได้จึงเป็นความรู้ที่จ ากัดอยู่ใน
กรอบแคบๆ ปรัชญาจ าเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟูไปสู่ระบบเปิด มีแนวคิดที่
สอดคล้องกับความหลากหลาย (diversity) แทนที่จะเน้นในเรื่องของความ
เป็นหนึ่งเดียว (unity) (Drolet, 2004, p. 28) 
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5) โบดริยา (Jean Baudrillard) 
 โบดริยา (Baudrillard) ได้น าแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างและภาษา
ของโซซู (Saussure) และแนวคิดเกี่ยวกับสัญวิทยา (semiotics)6 มาเป็น
กรอบในการวิเคราะหใวัฒนธรรมผู้บริโภค โดยโบดริยาได้ชี้ให้เห็นว่าในโลก
ยุคสมัยใหม่นั้นหน้าที่เชิงสัญญะ (sign) คือหน้าที่หลักของสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑใ เช่น การที่ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑใโดยพิจารณาที่ความ
เป็นสมัยนิยมหรือตามยี่ห้อที่มีชื่อเสียงมากกว่าที่จะค านึงถึงประโยชนใ     
ใช้สอยของสินค้าชนิดนั้นๆ เป็นต้น สัญญะ (sign) ของสินค้าหรือผลิตภัณฑใ
                                                 

6 สัญวิทยา (semiotics) เป็นศาสตรใที่ศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณใที่
ปรากฏอยู่ในความคิดของมนุษยใ โดยสัญลักษณใอาจจะได้แก่ ภาษา รหัส สัญญาณ 
เครื่องหมาย ฯลฯ หรือหมายถึงสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีความหมายแทนของจริงใน
บริบทหนึ่งๆ การศึกษาเกี่ยวกับสัญศาสตรใจะเป็นการหาความสัมพันธใระหว่าง
รูปสัญญะ (Signifier) และความหมายสัญญะ  (Signified) เพื่อดูว่าความหมายถูก
สร้างและถูกถ่ายทอดมาอย่างไร โดยรูปสัญญะ หมายถึง สิ่งที่เราสามารถรับรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัส เช่น การมองเห็นตัวอักษร รูปภาพหรือการได้ยินค าพูดที่เปล่งออกมา
เป็นเสียง ส่วนความหมายสัญญะ หมายถึง ความหมาย ค านิยามหรือความคิด     
รวบยอดที่เกิดขึ้นในใจหรือในความคิดของผู้รับสาร ความสัมพันธใระหว่างสัญญะ    
แต่ละตัวเกิดขึ้นจากตรรกของความแตกต่าง (logic of difference) กล่าวคือ 
ความหมายของสัญญะแต่ละตัวเกิดจากการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวมัน
กับสัญญะตัวอื่นๆ ในระบบเดียวกัน ซึ่งถ้าหากไม่มีความแตกต่างแล้วความหมายก็
เกิดขึ้นไม่ได้  ซึ่งความแตกต่างที่ท าให้ความหมายมีความเด่นชัดมากที่สุดก็คือ ความ
แตกต่างแบบคู่ตรงข้าม (binary opposition) เช่น ขาว-ด า ดี-เลว และเย็น-ร้อน  
เป็นต้น 
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จะถูกกระตุ้นและส่งเสริมโดยเครือข่ายของการโฆษณาที่กว้างขวาง โดยมี
เปูาหมายหลักเพ่ือชักชวนและโน้มน้าวให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑใ
แบบที่ก าหนดให้มากที่สุด โบดริยาอธิบายว่าส่ิงที่ผู้บริโภคต้องการซื้อไม่ใช่
ตัวของสินค้าหรือผลิตภัณฑใมากเท่ากับคุณค่าทางสัญญะ (sign) ซึ่งถือเป็น
สิ่งที่แยกความแตกต่างระหว่างผู้บริโภคสินค้าและผลิตภัณฑในั้นจากคน
อ่ืนๆ (Drolet, 2004, pp. 30-31)  

6) เจมสัน (Fredric Jameson)  
 เจมสันเป็นนักปรัชญาที่ให้ความสนใจกับการวิเคราะหใภาษาและ
ผลงานวรรณกรรมภายใต้บริบททางสังคมและการเมือง และประเด็นที่ให้
ความสนใจเป็นพิเศษก็คือเรื่องของวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย  โดย   
เจมสันได้ชี้ให้เห็นว่ายุคหลังสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ
ในตะวันตกจากการผลิตเชิงอุตสาหกรรมไปสู่การผลิตเชิงข้อมูล และการ
ผลิตในเชิงสุนทรียศาสตรใได้กลายเป็นผลผลิตเพ่ือการค้า ยุคหลังสมัยใหม่
เป็นยุคของการลดความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมชั้นสูง (high culture) 
กับวัฒนธรรมระดับล่าง (low culture) ในขณะที่ผลผลิตเชิง
สุนทรียศาสตรใของยุคสมัยใหม่เป็นรูปแบบที่แตกต่างและสูงกว่าผลิตภัณฑใ
ที่เป็นเชิงการค้า แต่ผลผลิตเชิงสุนทรียศาสตรใในยุคหลังสมัยใหม่กลายเป็น
ผลผลิตในเชิงการค้าที่ไม่ต่างจากสินค้าอ่ืนๆ ทั่วไป เจมสันเห็นว่าการท าให้
เป็นสินค้าของศิลปะก่อให้เกิดการผลิตซ้ าอย่างรวดเร็ว และเมื่อประกอบ
กับการลดความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมระดับสูงและวัฒนธรรมระดับ
ล่างแล้วผลที่เกิดขึ้นในยุคหลังสมัยใหม่ก็คือศิลปะและการแสดงออกทาง
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วัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ จะมีความผิวเผินมากขึ้น (Drolet, 2004, pp. 
31-32) 
 

ถึงแม้ผู้ที่ได้ชื่อเป็นนักปรัชญายุคหลังสมัยใหม่จะมีอยู่เป็นจ านวน
มาก แต่นักปรัชญาทั้ง 6 ท่านที่กล่าวถึงข้างต้นถือเป็นผู้มีบทบาทอย่าง
ส าคัญในการก่อตั้งและพัฒนาแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ที่มีการอ้างอิงหรือ
กล่าวถึงกันโดยทั่วไป ข้อที่ควรจะได้ตั้ ง เป็นข้อสังเกตไว้ในที่นี้ก็คือ         
นักปรัชญาในกลุ่มหลังสมัยใหม่นี้มีการทับซ้อนกับนักปรัชญาในส านักหลัง
โครงสร้างนิยม (post-structuralism) นักวิชาการหลายท่าน เช่น ฟูโก 
(Foucault) และแดรใริดา (Derrida) เป็นต้น เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
ก่อตั้งและพัฒนาแนวคิดทั้งในส านักหลังโครงสร้างนิยมและแนวคิดแบบ
หลังสมัยใหม่ จนยากท่ีจะสรุปได้ว่านักปรัชญาเหล่านี้สังกัดอยู่ในกลุ่มใดแน่ 
ซึ่งเหตุผลที่ส าคัญประการหนึ่ งก็คือ การที่ปรัชญาทั้งสองส านักนี้ มี
พัฒนาการที่ต่อเนื่องกัน แนวคิดจึงมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดจนยาก
ที่จะแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ส าหรับแนวคิดทฤษฎียุคหลัง
สมัยใหม่ที่ส าคัญ ซ่ึงเป็นรากฐานของศาสตรใในสาขาต่างๆ รวมทั้งการ
บริหารรัฐกิจด้วยจะได้น าเสนอในหัวข้อต่อไป 
 
2.3 แนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในยุคหลังสมัยใหม่ 
 ในหัวข้อนี้จะได้น าเสนอแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญที่เป็นพ้ืนฐานของ
แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่  (postmodern) ซึ่ งประกอบด้วยเรื่องเล่า 
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(narrative) และอภิต านาน (metanarrative) วาทกรรม (discourse) 
การรื้อสร้าง (deconstruction) การวิเคราะหใภาษา (language analysis) 
และการบริหารจัดการชีวิต (governmentality) ซ่ึงสาระส าคัญของ
แนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ 
 2.3.1 เรื่องเล่า (Narrative) และอภิต านาน (Metanarrative)   

เรื่องเล่า (narrative) คือชุดของเหตุการณใ ซึ่งผูกโยงสิ่งต่างๆ ที่
เกิดขึ้น เพ่ือเสนอในรูปแบบของเรื่องราว แม้ว่าโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับ
นิยาย แต่เรื่องเล่ายังสามารถรวมถึงเหตุการณใที่เกิดขึ้นจริงๆ  ในเชิง
ประวัติศาสตรใ นับตั้งแต่เรื่องการเพาะปลูกพืชจนถึงการต่อสู้เพ่ือความเป็น
อิสรภาพจนเกิดเป็นประเทศใหม่ขึ้นมาในโลก โดยในแต่ละเรื่องเล่าจะมีชุด
ของกฎเกณฑใซึ่งเป็นตัวก าหนดรูปแบบที่เหตุการณใซึ่งถูกเล่าควรจะถูก
เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบที่ท าให้เรื่องราวนั้นสามารถเล่าให้ผู้อ่ืน
ฟังได้ เรื่องเล่าแต่ละชนิดจะมีชุดของกฎเกณฑใที่เป็นแบบฉบับในการที่จะ
นิยามว่าเรื่องเล่านั้นควรจะถูกสร้างอย่างไรจึงจะมีความถูกต้องชอบธรรม
ของงานแต่ละประเภท (Malpas, 2001, pp. 4-6) 
 ค าว่า “อภิต านาน” (metanarrative หรือ grand narrative) คือ
ชื่อชุดกฎเกณฑใของเรื่องเล่า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คืออภิต านานก็คือ การ
สะสมรวบรวมของกฎเกณฑใ (collection of rules) ที่เป็นตัวก าหนดว่า 
ค ากล่าวหรือเรื่องเล่าอันใดอันหนึ่งมีความถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ ภายใต้
ชนิดของวาทกรรม (discourse) ที่เฉพาะเจาะจง สิ่งที่คนเราพูด เขียนหรือ
ได้ยินล้วนถูกสร้างตามกฎเกณฑใของอภิต านาน ซึ่งเป็นตัวก าหนดว่าเรื่อง
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นั้นๆ มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ หรือถูกสร้างขึ้นมาดีหรือไม่ ดังนั้น     
อภิต านานจึงเป็นกฎหรือหลักเกณฑใที่ท าให้การสื่อสารระหว่างกันเป็นไปได้ 
เป็นตัวก าหนดความชอบธรรมของเรื่องเล่าแต่ละชนิด และเป็นกฎเกณฑใที่
ก าหนดว่าสิ่งใดเป็นความจริงหรือความเท็จ  
 อย่างไรก็ตาม อภิต านานดังกล่าวไม่ใช่ชุดของกฎที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ แต่กฎเกณฑใที่แตกต่างได้รับการก าหนดขึ้นมาในช่วง
ประวัติศาสตรใที่แตกต่างกัน โดยปรัชญาที่แตกต่างกัน ผลประโยชนใทาง
การเมืองที่แตกต่างกัน และตกอยู่ภายใต้กระบวนการที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเมื่อมีการค้นพบสิ่ งใหม่หรือเมื่อมีวิธีคิดแบบใหม่ขึ้นมา 
ยกตัวอย่างเช่น ปรัชญาวิทยาศาสตรใซึ่งเป็นตัวก าหนดพัฒนาการของการ
ค้นพบแบบวิทยาศาสตรใและเป็นตัวก าหนดกฎเกณฑใว่าการอธิบายเชิง
วิทยาศาสตรใที่เหมาะสมควรจะเป็นอย่างไร แต่กฎเกณฑใเหล่านี้มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดมาในช่วงประวัติศาสตรใ นับตั้งแต่ยุคกลาง ยุคฟ้ืนฟู
ศิลปะวิทยาจนถึงยุคสมัยใหม่ ไม่เพียงแต่เนื้อหาสาระของเรื่องเล่าเท่านั้นที่
เปลี่ยนแปลงไปเม่ือมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตรใ สิ่งถือกันว่าเป็นข้อ
ถกเถียงในเชิงวิทยาศาสตรใ สิ่งที่ถือกันว่าเป็นความจริงหรือความเท็จ หรือ
แม้กระทั่งกฎเกณฑใของอภิต านานทางวิทยาศาสตรใก็มีการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกัน  
 ภายใต้แนวคิดของยุคหลังสมัยใหม่ ลีโยตารใด (Lyotard) ได้ตั้งข้อ
สงสัยต่อความถูกต้องชอบธรรมของอภิต านานตามเหตุผลที่ได้น าเสนอมา
ข้างต้น (p. 9) และเนื่องจากอภิต านานท าหน้าที่เป็นตัวยึดโยงระหว่าง
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มุมมองที่มีต่อโลก ซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเรื่องเล่าของปัจเจกบุคคลที่เป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมประจ าวันของมนุษยใกับอภิต านานเอาไว้  เมื่อ        
อภิต านานถูกท้าทายและลดความน่าเชื่อถือจากแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ 
ท าให้โครงสร้างทั้งหมดของเรื่องเล่าในยุคสมัยใหม่ถูกท าลายลง ดังนั้น 
แนวคิดเกี่ยวกับความไม่เชื่อถือต่ออภิต านานของยุคหลังสมัยใหม่จึง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของวิธีการที่มนุษยใเข้าใจ โลกและ
เชื่อมโยงกับโลก  

2.3.2 วาทกรรม (Discourse) 
แดรใริดา (Derrida) ได้ชี้ ให้ เห็นว่าผลของญาณวิทยา 

(epistemology) ในยุคสมัยใหม่ คือการมองโลกแบบเข้าสู่ศูนยใกลาง ซึ่ง
ความคิดถูกให้ค่าในฐานะตัวแบบที่ครอบง าการตีความ ภายใต้กรอบ
แนวคิดดังกล่าว ค าบางค าได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าค าอ่ืนๆ และแดรใริดา
เห็นว่าความหมายตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคู่ตรงข้ามหรือการจัดประเภท เช่น 
ความดี/ความชั่ว จิตใจ/ร่างกาย และเพศชาย/เพศหญิง เป็นต้น ซึ่งภายใน
คู่ตรงข้ามเหล่านี้ ค าบางค ามีการให้ค่ามากกว่าค าอ่ืนๆ โดยค าที่ดูประหนึ่ง
ว่ามีสถานะเป็นรองและอยู่ชายขอบ (marginalized) เป็นผู้ให้ความหมาย
ต่อค าที่ครอบง า และตั้งอยู่โดยล าพังบนพ้ืนฐานของนิยามของตัวเอง     
นั่นคือ ค าที่มีสถานะเป็นรองเป็นส่วนเสริม (supplements) ของค าที่เป็น
คู่ตรงข้าม (Marshall and Choudhury, 1997, pp. 126-7) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับค าที่มีลักษณะ “เป็นรอง” “อยู่ชายขอบ” 
และ “เป็นส่วนเสริม” นี้ ได้น าไปสู่การตั้งค าถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ
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สถานภาพที่เป็นเสียงเดียว (univocal) ของวาทกรรม โดยค าว่า       
“วาทกรรม” (discourse) หมายถึง โครงสร้างเชิงทฤษฎีในการเข้าใจโลก 
ซึ่งสมาชิกในชุมชนเชื่อว่ามีความถูกต้อง และโครงสร้างดังกล่าวจะเป็น
กรอบในการนิยามว่าควรจะศึกษาอะไร มีปัญหาอะไรบ้างที่ควรถาม ควร
ถามอย่างไร และมีกฎเกณฑใอะไรบ้างที่ควรปฏิบัติในการตีความค าตอบที่
ได้รับ โดยนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ได้ชี้ให้เห็นว่าวาทกรรมที่แท้จริงไม่ได้
มีเพียงชุดเดียว 

 ในยุคสมัยใหม่ (modern) วิชาการทุกสาขาซึ่งรวมทั้งสาขา
วิทยาศาสตรใด้วย มีพ้ืนฐานอยู่บนการใช้เหตุผลในยุคแห่งความรู้แจ้ง 
(enlightenment) มีวิธีการหาความรู้ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการสังเกต
เหตุการณใอย่างเป็นวัตถุวิสัย และการอธิบายปรากฏการณใท่ีเป็นเชิง
ปริมาณ วิธีการหาความรู้ในยุคสมัยใหม่เชื่อว่าเราสามารถพบแบบแผนของ
ระเบียบได้ทั้งในโลกของตัวบุคคลและในส่วนของสังคม โดยในส่วนของ
สังคมนั้นเชื่อว่ามีความเชื่อมโยงในเชิงประจักษใและอย่างมีเหตุผลระหว่าง
วิธีการและเปูาหมาย ดังนั้นการหาความรู้ในยุคสมัยใหม่จึงเป็นเรื่องของ
การหาความรู้โดยผ่านการใช้เหตุผล และความรู้ที่ได้มานั้นเชื่อกันว่าเป็น
ความจริงแท้ แต่นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่เห็นว่าแนวคิดดังกล่าวไม่
ถูกต้อง เนื่องจาก 1) ข้อเท็จจริงไม่สามารถพูด (หรือเขียน) เพ่ือตัวเองได้ 
(facts cannot speak for themselves) แต่ข้อเท็จจริงหรือสมมติฐานที่
ได้มานั้นต้องมาจากการสังเกต ซึ่งในการเล่าหรือเสนอความจริงนั้น         
ผู้สังเกตไม่เพียงแต่เป็นผู้ก าหนดข้อมูลที่ส่งออกไปเท่านั้น แต่ยังมีบทบาท
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เป็นผู้ก าหนดแนวโน้มของเนื้อหาที่จะรับเข้ามาด้วย และ 2) ผู้สังเกต
ข้อเท็จจริงคือผู้ที่เล่าข้อเท็จจริงนั้น ซึ่งในการเล่านั้นหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้อง
เล่าภายใต้กรอบแนวคิดและทัศนคตชิุดหนึ่งที่มีอยู่ในตัวผู้เล่า และการเลือก
ประเด็นที่จะเล่าของผู้เล่า ซึ่งหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องมีอคติเข้ามาเกี่ยวข้อง 
(Frederickson and Smith, 2003, pp. 138-9) 

นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่มุ่งให้ความสนใจกับประเภทของสังคม
ที่อยู่ชายขอบ  (marginalized social categories) ความมุ่งหมายหลัก
ของนักวิชาการหลั งสมัย ใหม่ก็คือการลดความเป็นชนชายขอบ 
(demarginalize) กลุ่มคนต่างๆ เช่น ผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย คนที่ไม่ได้รับ
ประโยชนใในเชิงเศรษฐกิจ คนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศและประเทศอาณา
นิคม เป็นต้น ซึ่งแนวคิดหลักก็คือ การที่รัฐบาลผลักดันชนกลุ่มน้อยที่
เสียเปรียบไปอยู่ชายขอบก็เพราะสิทธิพิเศษของวาทกรรม (discourse) 
แบบวิทยาศาสตรใเหนือวาทกรรมอ่ืนๆ ดังนั้น การลดความเป็นชายขอบ   
ก็คือ การที่ความรู้แบบวิทยาศาสตรใจะต้องลดความมีสิทธิพิเศษลง (Zwart, 
2002, p. 482-3)   

นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่อ้างว่าวิทยาศาสตรใ ซึ่งให้ความส าคัญ
กับข้อเท็จจริง (fact) และการพยายามค้นหาความจริงแท้ (Truth) นั้น 
เป็นเพียงหนึ่งในบรรดาวาทกรรมที่หลากหลายซึ่งมีสถานะเท่าเทียมกัน 
วิทยาศาสตรใเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อเท็จจริง แต่ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้นมาในเชิงสังคม และรักษาให้คงอยู่โดยวาทกรรม (discourse) แนวคิด
ยุคหลังสมัยใหม่ปฏิเสธความจริงที่เป็นวัตถุวิสัย (objective reality) 
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เกี่ยวกับสิ่งที่ถูกหรือผิด นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ชี้ว่าเรามีวาทกรรมที่
หลากหลายซึ่งสร้างความจริงที่หลากหลาย ที่ถึงแม้จะมีความแตกต่างแต่มี
ความเท่าเทียมกัน ดังนั้นนักวิชาการกลุ่มนี้จึงให้ความส าคัญกับความ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของวัฒนธรรม วาทกรรมหรือความรู้  

2.3.3 การรื้อสร้าง (Deconstruction) 
แนวคิดเกี่ยวกับการรื้อสร้าง (deconstruction) มาจากแนวคิด

ของแดรใริดา (Derrida) ที่เสนอว่าโลกทั้งโลกคือ “ตัวบท” (text) ไม่ว่าจะ
เป็นตัวบทที่อยู่ในรูปของงานเขียน การปฏิบัติในเชิงสถาบันหรือเหตุการณใ
ที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบของวัฒนธรรม การรื้อสร้างเป็นกลยุทธใซึ่งเปิดเผยให้
เห็นถึงการที่ความหมายถูกสร้างขึ้นมาในงานเขียน โดยมีวาทกรรมเป็น
กรอบในการให้ความหมายแก่ค าซ่ึงเราพูด (Marshall and Choudhury, 
1997, pp. 126-7)  

การอ่านแบบรื้อสร้าง (deconstructive reading) ของแดรใริดา
เป็นการอ่านตัวบท (text) ในแบบสัมพัทธใ (relativization) ของทุก
ความหมาย เป็นการลดตัวบทไปสู่ความเป็นวาทกรรม (discourse) เพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ผลิตตัวบทและผู้อ่าน การที่ไม่ยอมรับค าที่
มีสถานะพิเศษท าให้ความหมายถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการผูกมัด 
ตัวบทสามารถูกอ่านหรือให้ความหมายได้หลากหลาย แม้กระทั่งการอ่าน
หรือการให้ความหมายที่ตรงข้ามกับเจตนารมณใของผู้แต่ง  โดยนัยนี้ 
ผู้ประพันธใได้สูญเสียสิทธิพิเศษในการก าหนดความหมายแต่เพียงผู้เดียว 
และผู้อ่านได้รับสิทธิพิเศษเท่าเทียมกับผู้เขียนในการที่จะตีความตัวบท 
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(text) นั้นว่ามีความหมายอย่างไร (McSWITE, 1996, pp. 212-3) 
นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ชี้ให้เห็นว่าเรามีวาทกรรมที่หลากหลายซึ่งสร้าง
ความจริงที่หลากหลาย แม้จะเป็นความจริงที่แตกต่างแต่มีความเท่าเทียม
กัน นักวิชาการในกลุ่มนี้ยกย่องความเป็นพหุนิยมของวัฒนธรรม วาทกรรม
และความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความหลากหลายของความรู้นั้น
ได้น าไปสู่องคใความรู้แบบสัมพัทธในิยมและน าไปสู่การลดสิทธิพิเศษของ
ความเป็นวิทยาศาสตรใในที่สุด (Zwart, 2002, p. 483) 

2.3.4 การวิเคราะห์ภาษา (Language Analysis) 
ทฤษฎีพ้ืนฐานที่ส าคัญมากของแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ก็คือ

ทฤษฎีการวิเคราะหใภาษา (language analysis) ซึ่งภาษามักจะแสดง
ออกมาในรูปของค า แนวคิดและนิยามของค านั้นไม่ได้มีความหมายเดียว
โดยไม่จ ากัดกาลเวลา แต่ภาษาสะท้อนบริบทเฉพาะของเวลา เพศ ชนชั้น
และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งเป็นตัวกรอง (filter) แนวคิดเหล่านี้ทั้งในส่วนของผู้เขียน
และผู้อ่าน เมื่อเป็นเช่นนี้ การใช้ภาษาเพ่ือให้ข้อมูลจึงเป็นเรื่องของ
ความหมายที่หลากหลาย ไม่อาจที่ตัดสินได้อย่างแน่ชัดว่าความหมายใด
ถูกต้องมากที่สุด (Gillroy, 1997, p. 164) 

แดรใริดาได้ชี้ให้เห็นว่าภาษาถูกสร้างโดยระบบของคู่ตรงข้ามซึ่ง
นิยามค านั้นขึ้นมา นั่นคือเราสามารถรู้ความหมายของค าจากความหมาย
ของค าอ่ืนๆ ที่มีความหมายแตกต่างออกไป หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ    
ค าอ่ืนๆ บอกเราว่าความหมายของค าที่ก าหนดไว้คืออะไร โดยการบอกว่า
อะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่ ซึ่งแนวคิดดังกล่าวได้ท้าทายมุมมองเกี่ยวกับภาษาที่เป็น
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สามัญส านึกที่มองค าในฐานะที่ได้รับความหมายมาจากวัตถุหรือแนวคิดที่
อ้างถึง แต่จากการวิเคราะหใภาษาได้เปิดเผยให้เห็นว่าค า (word) เป็นเพียง
สัญลักษณใของค าอ่ืนๆ ในประเภทของกระบวนการปฏิสัมพันธใของชั้น
ความหมายที่ไม่สิ้นสุด หรือกล่าวอย่างง่ายก็คือ ค าหมายถึงค าอ่ืนและ
หมายถึงค าอ่ืนและหมายถึงค าอ่ืนต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด (McSWITE, 1996, 
p. 212)  

ฟารใเมอรใ (Farmer) ได้ชี้ให้เห็นว่าเรารู้จักโลกโดยผ่าน “แว่น” 
(eyeglassed) ของภาษา เราไม่สามารถหลุดพ้นออกไปจากเลนสใ (lens) 
ของภาษาได้ เราจะสามารถมองเห็นโลกได้ก็โดยผ่านระบบของแนวคิด
บางอย่างและภายใต้มุมมองบางประการ ซึ่งรูปแบบของความคิดที่มีอยู่ใน
ตัวของผู้สังเกตจะเป็นตัวก าหนดกรอบการมองของบุคคลนั้น รูปแบบของ
ความคิดเหล่านี้เป็นการสร้างทางสังคม (social construction) และ
เป็นอัตวิสัย (subjective) นั่นคือ ผู้สังเกตจะต้องเข้าไปสู่ชุดของเกมภาษา 
(language games) ชุดใดชุดหนึ่งเสมอ (Farmer, 1995, p. 19) 

ตามแนวคิดของนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่เกี่ยวกับระบบของการ
สื่อสาร ในฐานะที่เป็นเรื่องของเกมภาษา (language games) ที่
หลากหลาย เกมภาษามีลักษณะคล้ายเกมหมากรุกหรือเกมของไพ่ ซึ่งเป็น
เกมทีม่ีชุดของกฎเกณฑใของตนเอง กฎเกณฑใซึ่งเป็นข้อก าหนดส าหรับชนิด
ของการสนทนาหรือวาทกรรมเฉพาะ เกมภาษาเป็นตัวก าหนดชนิดของการ
เอ่ยอ้างซึ่งได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมตามแต่ชนิดของ
การสนทนา กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ เกมภาษามีผลต่อสิ่งซึ่งสามารถพูด
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และไม่สามารถพูด เกมภาษาคือชุดของค าพูดที่ด าเนินไป ถูกสร้างโดยผู้เล่น
ภายในกรอบการท างานของกฎที่สามารถน ามาใช้ทั่วไป  โดยกฎเหล่านี้เป็น
กฎที่เฉพาะเจาะจงต่อชนิดของความรู้เฉพาะแต่ละชนิด ปรากฏการณใที่
เกิดขึ้นในยุคหลังสมัยใหม่ก็คือการถือก าเนิดขึ้นของเกมภาษาที่มาจาก
แหล่งต่างๆ ที่หลากหลายซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ซึ่งแต่ละชุดของ
เกมภาษาที่หลากหลายเหล่านี้จะประกอบไปด้วยแนวคิดของตนเอง
เกี่ยวกับสิ่งที่ “ดี” หรือสิ่งที่ “จริง” และไม่มีเกมภาษาอันเป็นที่ยอมรับ
สูงสุดหรืออภิภาษา (metalanguage) ที่จะสามารถใช้เป็นตัวตัดสินความ
ขัดแย้งระหว่างเกมภาษาที่แตกต่างเหล่านี้ (Spicer, 2001, p. 91) 

2.3.5 การบริหารจัดการชีวิต (Governmentality)7 

                                                 
7 นักวิชาการไทยบางท่าน เช่น อัมพร ธ ารงลักษณใ ได้ให้ความหมายของ  

ค าว่า “govenmentality” เป็นภาษาไทยไว้ว่า “การปกครองจิตวิญญาณ” โดยได้
อธิบายไว้ว่า “การปกครองด้วยจิตวิญญาณ” มาจากการผสมผสานระหว่างค าว่า 
“ปกครอง” (govern) และ “จิตใจ” (mental) ซึ่งแสดงให้เห็นการใช้อ านาจของ
ผู้ปกครองในระดับมหภาคทางความสัมพันธใระหว่างผู้ปกครองคือรัฐและผู้ใต้ปกครอง
ผ่านระบบการสร้างวินัย โดยผ่านสถาบันสาธารณะต่างๆ เช่น โรงเรียนและวัด     
เป็นต้น โดยระบบการสร้างวินัยดังกล่าวจะเป็นตัวก่อรูปทางความคิดและควบคุม
ความประพฤติให้ออกมาในรูปแบบเดียว หล่อหลอมผู้คนเหล่านี้จนกระทั่งเกิดการ
ยอมรับทางจิตใจ (ความสัมพันธใระหว่างรัฐและการครอบง าจิตใจคนในระดับจุลภาค) 
ว่าการกระท าเช่นนั้นเป็นเรื่องปกติ ไม่เกิดการตระหนักหรือรู้สึกแตกต่างและต่อต้าน
ระบบทางความคิดและการประพฤติปฏิบัติที่ครอบง าอยู่ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน 
อัมพร ธ ารงลักษณใ, 2552, น. 257-9). 
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การที่ผู้ เขียนใช้ค าว่า “การบริหารจัดการชีวิต” เป็นค าแปลของค าว่า  

“governmentality”  เนื่องจาก ฟูโก  (Foucault) ผู้จุดประกายแนวคิดนี้ได้อธิบาย
ไว้ว่า governmentality นั้น เป็นการบริหารจัดการในรูปของวินัย โดยผ่านเทคนิค
กลไกของความเป็นเหตุผล การควบคุม ตรวจตรา สอดส่องของรัฐต่อประชาชน และ
การสร้างความสัมพันธใเช่ือมโยงระหว่างอ านาจกับความรู้  หรือ “ชีวอ านาจ” (bio-
power) และจากแนวคิดเรื่องชีวอ านาจนี้ท าให้รัฐ-ชาติสมัยใหม่ต้องเปลี่ยนเปูาหมาย
จากรัฐแบบอาณาเขต (territorial state) ไปสู่รัฐแบบประชากร (population state) 
การบริหารจัดการประชากรจะกระท าโดยผ่านนโยบายต่างๆ ในลักษณะที่เป็นการเข้า
ไปแทรกแซงชีวติความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชากร
ให้ได้มาตรฐานตามที่รัฐต้องการ 

สาระส าคัญของแนวคิดเรื่องชีวอ านาจ (bio-power) ก็คือ การจัดระเบียบ
ร่างกายมนุษยใโดยผ่านสถาบันทางสังคมแบบต่างๆ และการควบคุมประชนชนจ านวน
มากในรูปของประชากร  (population) ไม่ ใ ช่การบริหารจัดการอาณาเขต 
(territorial) อย่างที่ผ่านมา ชีวอ านาจจึงเป็นอ านาจที่ท าให้ชีวิตและกลไกของชีวิต
กลายเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการบริหารจัดการจากรัฐ พร้อมกับท าให้อ านาจและความรู้
กลายเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลง ควบคุมชีวิตมนุษยใ ชีวิตมนุษยใกลายเป็นวัตถุทาง
การเมืองและกลายเป็นประเด็นต่อสู้ทางการเมืองที่ส าคัญ ยกตัวอย่างเช่น แม้แต่เรื่อง
เพศ (sexuality) ก็สามารถกลายเป็นประเด็นทางการเมืองได้ ทั้งนี้ก็เพราะเรื่องเพศ
เป็นเร่ืองของการจัดระเบียบร่างกายและการควบคุมประชากรไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น 
ชีวอ านาจจึงเป็นอ านาจในระดับจุลภาค (micro-powers) ที่จัดการกับชีวิตมนุษยใใน
ระดับรากฐาน และ “การบริหารจัดการชีวิต” หรือ “governmentality” เป็นเรื่อง
ของการบริหารจัดการในระดับพื้นฐานที่สุดและเกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตประจ าวัน
ของประชาชนมากที่สุด เป็นการบริหารจัดการที่แทบมองไม่ออกเลยว่าเป็นการ
บริหารจัดการ เนื่องจากเป็นการกระท าโดยผ่านการสร้างความรู้และความจริงในเรื่อง
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ค าว่า “การบริหารจัดการชีวิต” (governmentality) เป็นแนวคิด
ที่เสนอโดยฟูโก (Foucault) โดยแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการปฏิเสธ
ความเชื่อเรื่องรัฐสมัยใหม่ (modern state) โดยฟูโกเห็นว่ารัฐไม่ใช่ผู้ใช้
อ านาจในการบริหารจัดการที่เป็นหนึ่งเดียว แต่รัฐมีลักษณะเป็นเครือข่าย
ของสถาบันและกิจกรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายมาเชื่อมโยงอยู่
ด้วยกัน  การใช้อ านาจในรัฐไม่ได้มาจากแหล่งเดียว และการไหลของ
อ านาจไม่ได้เกิดขึ้นในทิศทางเดียวจากบนลงล่าง แต่อ านาจมีที่มาจาก
หลายแหล่งและมาจากทุกทิศทุกทาง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คืออ านาจมี
ลักษณะฟูุงกระจายทุกทิศทุกทาง ไม่ได้มีลักษณะของการไหลจาก
ผู้ปกครองสู่ประชาชนเพียงทิศทางเดียวอย่างที่มีการเชื่อถือกันมาแต่เดิม 
โดยนัยนี้ การใช้อ านาจจึงไม่ใช่เป็นการสร้างและผูกขาดโดยชนชั้นปกครอง
เพียงฝุายเดียวอีกต่อไป แต่การใช้อ านาจในรัฐเป็นการปะทะประสาน
ระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายเข้ามาใช้อ านาจเพ่ือเปูาหมาย
และผลประโยชนใของกลุ่มตน (Joseph, 2004, pp. 154-5)  

ตามแนวคิดของฟูโก การปกครอง (government) เป็นตัวก่อรูป
ระบบซึ่งเรียกว่าอ านาจอธิปไตย (sovereignty) โดยในระบบดังกล่าวจะ
เป็นการโต้แย้งกันระหว่างค าว่าความชอบธรรม (legitimacy) และสิทธิใน
การนิยามความสัมพันธใระหว่างผู้ปกครองและผู้ที่อยู่ใต้ปกครอง  ค าถาม
ส าคัญของระบบนี้ก็คือ อะไรคือสิ่งซึ่งสร้างสิทธิอันชอบธรรมของอ านาจ

                                                                                                        
นั้นๆ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมได้ใน Joseph, 2004, pp. 154-9 และ
ไชยรัตนใ เจริญสินโอฬาร, 2547, น. 188-191).  
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อธิปไตยส าหรับผู้ปกครอง และพันธะทางกฎหมายที่จะต้องเชื่อฟังของผู้ใต้
ปกครอง อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฟูโก อ านาจอธิปไตยคือระบบซึ่ง
ปิดบังซ่อนเร้นข้อเท็จจริงของการครอบง าและผลที่ตามมาของการครอบง า
นั้น (Cawley and Chaloupka, 1997, p. 30) 

แต่การครอบง า (domination) ที่บุคคลหนึ่งกระท าต่ออีกบุคคล
หนึ่ง หรือการกระท าของคนกลุ่มหนึ่งต่ออีกกลุ่มหนึ่งที่มักจะมีการพูดถึงกัน
โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงอ านาจอธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่ฟูโกต้องการเน้น แต่สิ่งที่   
ฟูโกให้ความส าคัญก็คือ รูปแบบของการครอบง าที่เกิดขึ้นในบรรดาผู้ใต้
ปกครองในแง่ที่เป็นความสัมพันธใซึ่งกันและกัน ดังนั้น เปูาหมายหลักของ 
ฟูโกจึงมีศูนยใกลางอยู่ที่การแทนที่ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจอธิปไตย 
(sovereignty) และการเชื่อฟัง (obedience) ด้วยปัญหาของการครอบง า 
(domination) และการท าให้อยู่ใต้อ านาจ (subjugation) ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวถือเป็นการก้าวข้ามแนวคิดทางการเมืองแบบดั้งเดิมไปสู่แนวคิด
ทางการเมืองแบบหลังสมัยใหม่ ฟูโกเห็นว่าความคิดเก่ียวกับการเมืองตกอยู่
ในกับดักของความคิดที่ เป็นคู่ตรงข้ามของความเป็นเผด็จการและ
ความชอบธรรม และคู่ตรงข้ามของการกดข่ีและสิทธิ การปกครองไม่ได้เป็น
เพียงอ านาจที่จ าเป็นต่อการท าให้เชื่อฟัง หรืออ านาจที่จ าเป็นที่จะท าให้เกิด
ความชอบธรรมเท่านั้น แต่การปกครองเป็นเรื่องของกลยุทธใหลากหลาย
รูปแบบ (multiform tactics) ที่มาปฏิสัมพันธใกันในแง่มุมต่างๆ  

ค าส าคัญในที่นี้ก็คือ “กลยุทธใหลากหลายรูปแบบ” (multiform 
tactics)  ตามแนวคิดของฟูโก การปกครองจ าเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับ
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มุมมอง กรอบเวลา ความมุ่งหมายและระดับของความเป็นนามธรรมที่
หลากหลาย แนวคิดของการปกครองแบบเดิมไม่ได้ให้ความส าคัญกับความ
หลากหลายอย่างเพียงพอ วิธีการวิเคราะหใที่แตกต่างจะท าให้สามารถมอง
การปกครองแบบเปิดกว้างได้มากขึ้น เปูาหมายของฟูโกก็คือการแสวงหา
การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธใ และวิธีการ เทคนิคเชิงอ านาจในระดับจุลภาค 
และการเคล่ือนไหวเชิงอ านาจที่หลากหลายที่อยู่นอกขอบเขตของอ านาจ
อธิปไตยและกฎหมาย โดยฟูโกให้ความสนใจต่อแนวการปกครองแบบใหม่
ซึ่งรัฐบาล บรรษัทและองคใการได้ก่อก าเนิดชนิดที่หลากหลายของการ
ด าเนินการที่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคล (pp. 31-32) ไม่ใช่
ขึ้นอยู่กับการก าหนดโดยผู้ปกครองหรือผู้บริหารโดยผ่านกระบวนการสร้าง
การยอมรับและเชื่อฟังเช่นในอดีตอีกต่อไป 

 
แนวคิดทฤษฎีที่น าเสนอผ่านมาข้างต้นถือเป็นรากฐานของแนวคิด

แบบหลังสมัยใหม่ ซึ่งแนวคิดทฤษฎีเหล่านี้ได้มีการน าไปประยุกตใใช้กัน
อย่างกว้างขวางในแทบทุกสาขาวิชา ซึ่งรวมถึงสาขาวิชาทางด้านรัฐศาสตรใ
และรัฐประศาสนศาสตรใหรือการบริหารรัฐกิจด้วย ส าหรับในหัวข้อต่อไป 
ผู้เขียนจะได้ทบทวนวรรณกรรมที่ส าคัญ ซ่ึงนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่เอาไว้ โดยวรรณกรรมที่ควรจะได้
กล่าวถึงมีดังต่อไปนี้ 
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2.4 การทบทวนวรรณกรรม 
ไชยรัตนใ เจริญสินโอฬาร (2547) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ

ภาคสาธารณะในโลกยุคหลังสงครามเย็น (Governance in the Post-
Cold War World) โดยผู้ศึกษาต้องการตอบค าถามหลัก 2 ประการ     
นั่นคือ ประการแรก ต้องการทราบว่าอะไรคือลักษณะส าคัญของโลกยุค
หลังสงครามเย็น และประการที่สอง ต้องการทราบว่าลักษณะส าคัญ
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอ านาจและการบริหารจัดการภาค
สาธารณะอย่างไร 

 จากผลการศึกษาพบว่า ลักษณะส าคัญของโลกยุคหลังสงคราม
เย็น (หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโลกยุคหลังสมัยใหม่) มีอยู่ 6 ประการ คือ (1) 
การกระชับแน่นระหว่างเวลากับสถานที่ (2) การสลายเส้นแบ่งและการ
ลากเส้นแบ่งใหม่ (3) สังคมความรู้ข่าวสาร (4) ขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมใหม่ (5) การก่อการร้ายสากล (6) ระบบทุนนิยมดอท.คอม ซึ่ง
ลักษณะส าคัญทั้ง 6 ประการนี้ท าให้โลกยุคหลังสงครามเย็นมีความ
อ่อนไหวและเปราะบางมาก ส่วนผลกระทบที่ส าคัญของสภาวการณใของ
โลกยุคหลังสงครามเย็นที่มีต่ออ านาจได้แก่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธี
คิดของอ านาจอธิปไตย จากอ านาจอธิปไตยเหนือเขตแดนของรัฐ-ชาติ สู่
อ านาจอธิปไตยแบบจักรวรรดิเพ่ือการจัดระเบียบโลกใหม่ในยุคหลัง
สงครามเย็น ส าหรับการบริหารจัดการภาคสาธารณะนั้น สถานการณใของ
โลกยุคหลั งสงครามเย็นน า ไปสู่ ความคิด เรื่ องการบริหารจัดการ 
(governance) การบริหารจัดการในระดับโลก (global governance) 
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ประชาสังคมโลก (global civil society) และการต่อต้านขัดขืนแบบหลัง
สมัยใหม่ของภาคประชาชนในระดับโลก (postmodern society 
resistance) 
 อัมพร ธ ารงลักษณใ (2552) ศึกษาเรื่อง การบริหารรัฐกิจยุคหลัง
สมัยใหม่ โดยผู้ศึกษาได้ส ารวจและประมวลแนวความคิดหลังสมัยใหม่ที่
นักวิชาการบริหารรัฐกิจน ามาปรับใช้เพ่ือเสนอทางออกให้กับสังคม
นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา ซ่ึงผลจากการศึกษาพบว่า การปรับ
ใช้แนวคิดหลังสมัยใหม่ในการบริหารรัฐกิจ ในช่วงแรกไม่ค่อยได้รับการ
ตอบรับจากกลุ่มนักบริหารรัฐกิจดั้งเดิมมากนัก แต่ต่อมามีผู้สนใจและมีการ
ทดลองใช้มากข้ึน และสามารถน ามาปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในระดับ
นโยบาย ส่วนในระดับองคใการยังเป็นการเน้นที่การวิพากษใเชิงทฤษฎี
มากกว่าการน าแนวคิดมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
 ในส่วนของการน ามาใช้ในระดับนโยบายนั้น มีการน าแนวคิดของ
การสนทนา (discourse) มาใช้ เพ่ือให้มีการเปิดกว้างในการก าหนด
นโยบายจากระดับล่าง โดยประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองโดยการก าหนดและให้ความหมายกับนโยบาย
มากขึ้น เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของชุมชนร่วมกัน 
ส าหรับนักบริหารต้องเข้าไปปะทะสังสรรคใ หาประสบการณใตรงกับ
ประชาชน สร้างความเข้าใจและพยายามเปิดเวทีของการมีส่วนร่วมผ่าน
กระบวนการสนทนา ซึ่งจะเกิดการเรียนรู้ทั้งฝุายเจ้าหน้าที่รัฐและ
ประชาชนร่วมกัน และเป็นการสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นกับบทบาท
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ของนักบริหารรัฐกิจในฐานะผู้สานเสวนาก าหนดนโยบาย 
 ในแง่ของวิธีวิทยา ในการศึกษาวิจัยในการบริหารรัฐกิจยุคหลัง
สมัยใหม่จะต้องไม่ใช้วิธีการเชิงประจักษใแยกข้อเท็จจริงกับคุณค่านิยมของ
ผู้ศึกษาออกจากกัน เพ่ือให้การศึกษามีความเป็นกลางมากท่ีสุดตาม
หลักการทางวิทยาศาสตรใ เ พ่ือให้ได้ข้อสรุปที่สามารถน ามาอธิบาย
ปรากฏการณใอ่ืนๆ ได้อย่างเป็นสากล แต่วิธีการศึกษาวิจัยยุคสมัยใหม่เน้น
วิธีการของอัตวิสัย (subjectivity) การเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ศึกษา
รวบรวมเรื่องราว สิ่งที่เล่าขาน (narrative approach) น ามาร้อยเรียง
พรรณนาตามสถานการณใของสิ่งที่ศึกษา อาศัยการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่
ศึกษาโดยตรง (experience) และเก็บข้อมูลรอบข้างเพ่ือน ามาตีความและ
ให้ความหมาย (interpretation) ซึ่งจะได้ข้อสรุปเฉพาะของการศึกษาเรื่อง
นั้นเท่านั้น 

McSWITE (1996) ศึกษาเรื่อง ยุคหลังสมัยใหม่นิยม การบริหาร
รัฐกิจและผลประโยชน์สาธารณะ (Postmodernism, Public 
Administration, and the Public Interest) โดยผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิด
ทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่องเล่า (narrative) วาทกรรม 
(discourse) และการรื้อสร้าง (deconstruction) เป็นกรอบในการ
วิเคราะหใแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (public interest) ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่า ในช่วงประวัติศาสตรใที่ผ่านมา แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะถูกใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือของการควบคุมการกระท าของผู้ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการของการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเชื่อว่าในการ
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บริหารจัดการสาธารณะนั้นสามารถก าหนดผลประโยชนใสาธารณะที่จริงแท้ 
(Truth) และดี (Good) ที่เป็นสากลได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับบริบทของเวลาและ
สถานที่ซึ่งประชาชนทุกคนจะต้องยึดถือร่วมกัน  

แต่นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ได้ชี้ให้เห็นว่า  ค าว่า “ผลประโยชนใ
สาธารณะ” เป็นเพียงเรื่องเล่า  (narrative) ซึ่งไม่มีความหมายที่แน่นอน
ตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละบุคคลเป็นส าคัญ และค าดังกล่าว
เป็นเพียงวาทกรรม (discourse) ชุดหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาและมีการยอมรับ
ให้ใช้เป็นกรอบในการอธิบายปรากฏการณใในช่วงเวลาและบริบทเฉพาะ 
มิได้เป็นแนวคิดที่เป็นสากลแต่อย่างใด ตามทัศนะของนักวิชาการยุคหลัง
สมัยใหม่นั้น ในแต่ละสังคมหรือแต่ละประเทศไม่ควรมีนโยบายสาธารณะที่
จริงแท้ (Truth -T ตัวใหญ่) และที่ดี (Good – G ตัวใหญ่) เพียงชุดเดียวที่
ถือเป็นนโยบายสากลที่ทุกคนต้องยึดถือร่วมกัน แต่ควรมีนโยบายสาธารณะ
ที่จริง (truth – t ตัวเล็ก) และและที่ดี (good – g ตัวเล็ก) ที่หลากหลาย 
โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของกลุ่มย่อยในสังคม  ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว   
มาจากแนวคิดพ้ืนฐานที่ว่าปรากฏการณใต่างๆ ในเชิงสังคมนั้นไม่มีความจริง
อันเดียวท่ีเป็นแกนกลางและเป็นวัตถุวิสัย (objective) แต่มีความจริงที่
เป็นอัตวิสัย (subjectivity) ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับผู้อ่ืน (other) การ
กระท าไม่ควรเป็นสิ่งที่มาจาก “หลักการ” แต่ควรมาจาก“ประสบการณใ” 
เมื่อไม่มีแนวคิดของ “ความจริงแท้” (Truth) ที่เคยครอบง าชุมชนมาใน
อดีต “ความจริงเฉพาะ” (truth) จึงมีความเป็นไปได้ ดังนั้น ผลประโยชนใ
สาธารณะ (public interest) จึงควรเป็นสิ่งที่ได้รับการก าหนดจากชุมชน 
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ไม่ใช่ถูกก าหนดจากศูนยใกลางอ านาจอย่างที่เคยเป็นมา 
Farmer (1997) ศึกษาเรื่อง แดร์ริดา การร้ือสร้างและการ

บริหารรัฐกิจ (Derrida, Deconstruction, and Public Administration) 
โดยผู้ ศึกษาได้ ใช้แนวคิดทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่ เรื่ องการรื้อสร้าง 
(deconstruction) เป็นกรอบในการวิ เคราะหใแนวคิดเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการบริหารรัฐกิจ โดยชี้ให้เห็นว่าค าว่า 
“ประสิทธิภาพ” (efficiency) เป็นเรื่องเล่า (narrative) เกี่ยวกับเปูาหมาย
ของการปฏิบัติและเหตุการณใในการบริหารรัฐกิจยุคสมัยใหม่ 
 จากการรื้อสร้างค านี้ ผู้ศึกษาพบว่า 1) ค าว่าประสิทธิภาพเป็นการ
สร้างในเชิงสังคม (social construct) โดยค านี้ไม่ใช่ค าที่สามารถพบได้
ทั่วไปในทุกบริบทของสังคม แต่เป็นค าที่เกิดขึ้นเฉพาะบางสังคมและในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น 2) ค าว่าประสิทธิภาพเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นภายใต้
วัฒนธรรมเฉพาะในยุคสมัยใหม่ โดยค านี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการเกิดขึ้นของ
ทุนนิยม วิชาเศรษฐศาสตรใ การเติบโตของระบบราชการ การปฏิวัติ
อุตสาหกรรม การเจริญเติบโตของวิทยาศาสตรใและเทคโนโลยี การครอบง า
ของกลไกเชิงอ านาจและการพัฒนาของจริยธรรมภาคธุรกิจ โดยค านี้เป็น
ภาษาของของการควบคุมทางสังคม  เป็นชุดของค า วลีและประโยคซึ่งมี
เปูาหมายให้เกิดสิ่งต่างๆ ในอนาคต การรื้อสร้างชี้ให้เห็นว่าเป็นความ 
ผิดพลาดในการที่จะเข้าใจว่า ค าว่าประสิทธิภาพเป็นค าส าคัญในทุกที่ทุก
เวลา โดยในบริบทของสังคมที่ไม่ได้เน้นเรื่องของการผลิตและการควบคุม
จะไม่มีการให้ความส าคัญกับค านี้ และ 3) ค าว่าประสิทธิภาพเป็นค าที่มี

การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ 47



48 
 

 

ลักษณะคลุมเครือไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับเกณฑใที่ก าหนดขึ้นมาว่าระดับใดจึง
จะถือว่ามีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อมีการลดเกณฑใชี้วัดผลผลิตให้ต่ าลงมา 
ประสิทธิภาพจะเพ่ิมขึ้นโดยที่ผลผลิตที่แท้จริงอาจจะไม่ได้เพ่ิมขึ้นเลย หรือ
ถ้าหากมีการลดเกณฑใการวัดประสิทธิภาพมากๆ จ านวนผลผลิตที่ครั้งหนึ่ง
เคยได้รับการพิจารณาว่าไม่มีประสิทธิภาพอาจจะกลายเป็นการมี
ประสิทธิภาพก็ได้ 
 จากการรื้อสร้างค าว่าประสิทธิภาพดังกล่าวนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ 
เนื่องจากเป็นแนวคิดที่เป็นการต่อต้านการบริหารรัฐกิจและน าไปสู่แนวคิด
การบริหารจัดการชุดใหม่ เป็นการเปิดประตูไปสู่การบริหารรัฐกิจที่มีความ
เป็นอิสระ โดยไม่ตกอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดแคบๆ มีอคติและภายใต้
กฎเกณฑใที่เข้มงวดของทฤษฎีการบริหารรัฐกิจยุคสมัยใหม่ที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการควบคุมตามล าดับชั้นภายใต้แนวคิดของระบบราชการ 
 Woller and Patterson (1997) ศึกษาเรื่อง จริยธรรมการ
บริหารรัฐกิจ : มุมมองแบบยุคหลังสมัยใหม่ (Public Administration 
Ethics: A Postmodern Perspective) โดยผู้ศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่า
จริยธรรมการบริหารรัฐกิจที่มี อิทธิพลครอบง าในยุคสมัยใหม่ได้แก่ 
“จริยธรรมระบบราชการ” (bureaucratic ethos) ซึ่งให้ความส าคัญกับ
เรื่องของประสิทธิภาพและการเชื่อฟังค าสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มาจากการ
เลือกตั้งอย่างเข้มงวด และ “จริยธรรมประชาธิปไตย” (democratic 
ethos) ซึ่งให้ความส าคัญกับเรื่องของการยึดถือหลักการทางศีลธรรม
บางอย่างที่สูงกว่าที่ตั้งอยู่บนแนวคิดของการปกครองแบบประชาธิปไตย 
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โดยจริยธรรมทั้ ง  2 ประเภท ตั้ งอยู่บนหลั กการแบบพ้ืนฐานนิยม 
(foundationism) ซึ่งเชื่อว่ามีกฎเกณฑใจริยธรรมสากลที่จะน ามาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานและเป็นเกณฑใในการตัดสินการกระท าได้ 
 ผู้ศึกษาได้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่ในการวิเคราะหใ
จริยธรรมทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว โดยชี้ให้เห็นข้อบกพร่องต่างๆ และเสนอ
ทางเลือกที่สามขึ้นมา เรียกว่า “จริยธรรมการบริหาร” (administrative 
ethics) โดยจริยธรรมดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของวิธีการตีความ 
(hermeneutical approach) และวิธีการสนทนา (dialogic approach) 
โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละชุมชนในแต่ละช่วงเวลาและแต่ละสถานที่
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดว่าจริยธรรมการบริหารรัฐกิจที่เหมาะสม
ควรจะเป็นอย่างไร และผู้ศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าจริยธรรมการบริหารรัฐกิจยุค
หลังสมัยใหม่ควรมีลักษณะเป็นจริยธรรมเฉพาะสังคม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมทั้งด้านสถานที่และเวลาที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
มากกว่าการยึดถือจริยธรรมสากลที่ไม่ข้ึนอยู่กับบริบทของสถานที่และเวลา 
 Cawley and Chaloupka (1997) ศึกษาเรื่อง การบริหาร
จัดการชีวิตแบบอเมริกัน : มิเชล ฟูโกและการบริหารรัฐกิจ (American 
Governmentality : Michel Foucault and Public Administration) 
โดยผู้ศึกษาได้ใช้กรอบแนวคิดของฟูโก (Foucault) ที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการชีวิต (governmentality) เป็นกรอบในการวิเคราะหใแนวคิดทฤษฎี
ทางการเมืองของนักวิชาการในสหรัฐอเมริกา 3 คน คือ วิลสัน (Woodrow 
Wilson) เทเลอรใ (Frederick Taylor) และฟอลเลททใ (Parker Follett) 
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โดยได้ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดของนักวิชาการทั้งสามท่านดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการชีวิตของฟูโก 
 ค าว่า “การบริหารจัดการชีวิต” เป็นศัพทใเฉพาะของแนวคิด
ทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่ที่เสนอโดยฟูโก ซึ่งหมายถึงกลยุทธใหรือวิธีการใน
การบริหารจัดการ โดยฟูโกได้ชี้ให้เห็นว่าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง “รัฐ” 
(state) ควรจะได้รับการพิจารณาในฐานะท่ีเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ
ชีวิต (governmentality) ซ่ึงประกอบด้วยองคาพยพ 3 ประการ คือ 
อ า น า จ อ ธิ ป ไ ต ย -ร ะ เ บี ย บ วิ นั ย -รั ฐ บ า ล (sovereignty-discipline-
government) ในฐานะที่เป็นกลไกที่จ าเป็นในการรักษาความมั่นคง
เนื่องจากในอดีต ความเป็นปัจเจกบุคคลอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดเรื่อง
ครอบครัว และไม่ได้รับความสนใจในฐานะที่เป็นพ้ืนฐานในการปกครอง 
แต่ในขณะเดียวกันแนวคิดกระแสหลักของการปกครองที่เกี่ยวกับอ านาจ
อธิปไตย (sovereignty) และแนวคิดเกี่ยวกับรัฐ-ชาติ (nation-state) ก็ไม่
สามารถแก้ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของการบริหารจัดการได้ โดยในแง่
หนึ่ง กรอบของอ านาจอธิปไตยมีลักษณะที่กว้างเกินไป เป็นนามธรรม
เกินไปและเข้มงวดเกินไป ส่วนในอีกแง่หนึ่ง ทฤษฎีของการบริหารจัดการก็
ประสบปัญหาจากการที่ต้องพ่ึงพาตัวแบบของครอบครัวที่เบาบางเกินไป 
อ่อนแอเกินไปและมีความเป็นรูปธรรมน้อยเกินไป ความมั่งคั่งทางด้าน
เศรษฐกิจที่เป็นพ้ืนฐานของตัวแบบครอบครัวไม่สามารถตอบสนองได้อย่าง
เพียงพอต่อความส าคัญของการครอบครองดินแดน ดังนั้นจึงต้องมีการ
เสนอแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการชีวิตนี้ขึ้นมา 
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 ฟูโกเห็นว่ารัฐจะต้องถูกพิจารณาหรือถูกเข้าใจในฐานะที่เป็น    
กลยุทธใทั่วไปของการบริหารจัดการชีวิต โดยเปูาหมายของรัฐคือการจัดการ
ปกครองซึ่งแสดงออกมาในรูปของอ านาจอธิปไตย และในการที่จะรักษา
อ านาจอธิปไตยไว้จ าเป็นจะต้องอาศัยวินัยและการบริหารจัดการเพ่ือให้
รัฐบาลสามารถอยู่ในอ านาจต่อไปได้ ความสนใจเป็นพิเศษของการศึกษา
การบริหารรัฐกิจก็คือการเปลี่ยนจากกฎหมาย (law) ไปสู่การควบคุม 
(regulation) นั่นคือ ถ้ากฎหมายคือกฎทั่วไปที่มีการก าหนดไว้ การควบคุม
จะหมายถึงการมุ่งเน้นที่ตัวงาน (task oriented) มากกว่า และมีลักษณะที่
เป็นการห้ามน้อยกว่า โดยให้มีการนิยามเปูาหมายและวัตถุประสงคใของ
การฝึกอบรมไว้อย่างละเอียด รวมทั้งรูปแบบอ่ืนๆของการเข้าแทรกแซงต่อ
พฤติกรรมของปัจเจกบุคคล ดังนั้น การควบคุมจึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิค
ที่เป็นรายละเอียด 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าในอดีตได้มีการ
น าแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยนัก
บริหารรัฐกิจ 3 ท่าน คือวิลสัน (Wilson) เทเลอรใ (Taylor) และฟอลเลททใ 
(Follett) โดยวิลสันได้วางพ้ืนฐานในการเปลี่ยนแนวคิดจากอ านาจอธิปไตย
ไปสู่ค าถามเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งซึ่งรัฐบาลสามารถท าได้อย่างเหมาะสมและ
ประสบความส าเร็จ มากกว่าการสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับความชอบธรรมของ
หัวหน้างานในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน  ส าหรับเทเลอรใได้มีการเปลี่ยนจุด
สนใจไปสู่นิสัยของการท างานประจ าวันเล็กๆ น้อยๆ และความเคล่ือนไหว
ทางร่างกายของคนงาน โดยในระดับจุลภาคเหล่านี้เทเลอรใหลีกเลี่ยงการใช้
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อ านาจเชิงลบในงานสั่งห้ามโดยตรง แต่หันมาใช้การเคลื่อนไหวเชิงบวกโดย
ผ่านระเบียบวินัย การควบคุมและแรงกระตุ้นมากขึ้น ส่วนฟอลเลททในั้นได้
เปลี่ยนจากการใช้อ านาจของความเป็นนาย ไปสู่การขึ้นอยู่กับสถานการณใ 
โดยในกฎของสถานการณใ (law of the situation) หัวหน้างานผู้ซึ่งก่อน
หน้านี้แสดงอ านาจอย่างชัดเจนได้ค่อยๆ ถอยไปอยู่หลังฉากมากขึ้น 
เจ้านายไม่ใช่ผู้กระตุ้นให้คนงานท างาน แต่สถานการณใจะเป็นตัวก าหนด  
และการที่งานถูกท าให้ลุล่วงไม่ใช่เพราะกฎบังคับแต่เกิดจากปทัสถานของ
หน่วยงานที่ได้มีการสร้างเอาไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวคิดของการบริหาร
จัดการชีวิตนั้นได้มีการน ามาใช้กันบ้างแล้วก่อนหน้านี้ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

Spicer (1997) ศึกษาเรื่อง การบริหารรัฐกิจ รัฐและสภาวะแบบ
หลังสมัยใหม่ : จากมุมมองของนักรัฐธรรมนูญนิยม  (Public 
Administration, the State, and the Postmodern Condition: A 
Constitutionalist Perspective) โดยผู้ศึกษาได้ใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องเล่า (narrative) ของยุคหลังสมัยใหม่มาเป็นกรอบในการวิเคราะหใ
แนวคิดเก่ียวกับรัฐ (state) โดยชี้ให้เห็นว่าการบริหารรัฐกิจควรจะพิจารณา
รัฐ (state) ในฐานะที่เป็น “สมาคมของพลเมือง” (civil association) 
มากกว่าที่จะเป็น “สมาคมที่มีเปูาหมาย” (purposive association) โดย
การศึกษาการบริหารรัฐกิจยุคสมัยใหม่จะอธิบายความหมายของรัฐในแง่ที่
เป็นสมาคมที่มีเปูาหมาย (purposive association) นั่นคือ เห็นว่ารัฐมี
ลักษณะเป็นสากล ซึ่งปัจเจกบุคคลผูกมัดเข้าด้วยกันเพ่ือบรรลุเปูาหมายที่มี
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ลักษณะแน่นอนตายตัว จับต้องได้และมีความเฉพาะเจาะจง บทบาทของ
รัฐบาลในรัฐที่มีลักษณะแบบสมาคมที่มี เปูาหมาย ก็คือการก าหนด
เปูาหมายร่วมของชุมชน และบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคคลและทรัพยากร
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตามที่ได้ก าหนดไว้  

เมื่อพิจารณาจากมุมมองของนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ รัฐใน
ฐ า น ะที่ เ ป็ น ส ม า คม ที่ มี เ ปู า ห ม า ย ถื อ เ ป็ น เ พี ย ง  “อภิ ต า น า น ” 
(metanarrative) เรื่องหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บนแนวคิดของการแสวงหาเปูาหมายที่
มีลักษณะแน่นอนตายตัวซึ่งจะท าให้มนุษยใมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยรากฐาน
ของแนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่ารัฐมีลักษณะและเปูาหมายที่เป็น
หนึ่งเดียวหรือมีลักษณะเป็นองคใรวม ท าให้นักบริหารรัฐกิจยุคสมัยใหม่
ยอมรับและสนับสนุนการครอบง าของวาทกรรมหรือเร่ืองเล่าทางการเมือง
ที่เหนือกว่า จากการต้องสูญเสียของกลุ่มวัฒนธรรมการเมืองที่ด้อยกว่า
ภายใต้ข้ออ้างของความเป็นหนึ่งเดียวและความเป็นเอกภาพ 

แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่จะปฏิเสธความเป็นไปได้ในการที่จะ
ก าหนดชนิดของอภิต านานทางการเมืองร่วมกันของคนทุกกลุ่มในรัฐ  โดย
เห็นว่าค านิยามทางการเมืองควรจะมีลักษณะเป็นพหุนิยมของชุมชนภายใต้
ความขัดแย้งของเรื่องเล่าทางการเมืองจ านวนมาก หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ งก็
คือ นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่เห็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองเป็นเรื่อง
ของความเฉพาะเจาะจง และความแตกต่างหลากหลายมากกว่าความเป็น
องคใรวมหรือความเป็นหนึ่งเดียว  
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 ผู้ศึกษาได้ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดของการมองรัฐที่น่าจะเหมาะสมกว่าก็
คื อ  แนวคิ ดที่ ม อ ง รั ฐ ในแง่ ที่ เ ป็ น  “สมาคมของพล เมื อ ง ” (civil 
association) ซึ่งประชาชนสามารถแสวงหาคุณค่าและผลประโยชนใของตน
ได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้กรอบข้อก าหนดที่เข้มงวดแน่นอน
ตายตัวแบบองคใรวมและเป็นหนึ่งเดียว และการบริหารรัฐกิจในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของรัฐบาลไม่ควรมีลักษณะและเปูาหมายที่แน่นอนตายตัวและ
เฉพาะเจาะจง แต่ควรมีลักษณะและเปูาหมายที่หลากหลายเพ่ือให้สามารถ
ตอบสนองต่อกลุ่มผลประโยชนใที่มีความแตกต่างหรือแม้แต่ขัดแย้งกันให้อยู่
ร่วมกันได้ โดยไม่มีการครอบง าของชุมชนหรือวัฒนธรรมทางการเมืองที่สูง
กว่าต่อชุมชนที่อยู่ชายขอบหรือวัฒนธรรมทางการเมืองที่เป็นรอง  
 
 ส าหรับในบทต่อไปผู้เขียนจะได้น าเสนอเกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจ
ยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการน าเอาแนวคิดทฤษฎีแบบยุคหลัง
สมัยใหม่ที่ได้น าเสนอในบทนี้ไปประยุกตใใช้ในการบริหารรัฐกิจ จนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญตามมาทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งเนื้อหาสาระ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะได้น าเสนอในบทที่ 3 ต่อไป 
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บทที ่3 
การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ 

 
 ในบทที่ 3 นี้ จะเป็นการน าเสนอใน 2 หัวข้อหลัก คือ (1) ประวัติ
ความเป็นมาของการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ และ (2) แนวคิดของการ
บริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากการน าแนวคิดแบบหลัง
สมัยใหม่มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์การบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิม จนเกิด
เป็นองค์ความรู้และแนวการบริหารจัดการแบบใหม่ขึ้นมา โดยเนื้อหาใน 
แต่ละหัวข้อมีดังต่อไปนี้  
 
3.1 ประวัติความเป็นมาของการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่  

ผู้บุกเบิกคนส าคัญที่น าแนวคิดแบบหลังสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้
ในการบริหารรัฐกิจก็คือบาร์นาร์ด (Chester Barnard) ในการทดลองที่
ฮาวทอร์น (Hawthorne experiments) แทนที่จะใช้การจัดองค์การตาม
แบบแผนและหลักของการบริหารรัฐกิจในยุคเริ่มแรก บาร์นาร์ดกลับจัด
องค์การโดยให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมเชิงสังคม คนงานได้รับการ
เอาใจใส่ทั้งในแง่ของเงินเดือนค่าจ้างและสภาพการท างานที่ดี ซึ่งในการ
บริหารจัดการที่ฮาวทอร์นนั้นมีการให้ความส าคัญกับหน้าที่ประจ าวันใน
องค์ การมากกว่ า โครงสร้ า ง ท่ี เ ป็นแบบแผนตามระบบราชการ 
(Frederickson and Smith, 2003, p. 127) 
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จากแนวความคิดของบาร์นาร์ดดังกล่าว ต่อมาได้มีการน ามา
จัดระบบและสร้างเป็นทฤษฎีการบริหารโดยแม็กเกรเกอร์ (Douglas 
McGregor) โดยแม็กเกรเกอร์เห็นว่าในองค์การนั้นคนแต่ละคนมีแนวโน้ม
โดยธรรมชาติที่จะท างาน รับผิดชอบ ร่วมมือกัน สร้างผลผลิตได้มากและมี
ความภาคภูมิใจในงานของตน แต่องค์การถูกสร้างและจัดการบนสมมติฐาน
ที่ว่าลูกจ้างไม่ชอบท างาน และเมื่อมีโอกาสก็จะเกียจคร้านและเลี่ยงงาน 
ด้วยเหตุนี้ กฎเกณฑ์และปริมาณการผลิตที่ก าหนดไว้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น และ
ภายในกลางทศวรรษที่ 1960 มุมมองแบบมนุษย์นิยมของการจัดองค์การ
ในการบริหารรัฐกิจได้ถือก า เนิดขึ้น โดยมี งานของบาร์นาร์ดและ            
แม็กเกรเกอร์เป็นพ้ืนฐาน (p, 128) 

ในปลายทศวรรษที่ 1960 มีการรวมตัวกันของนักวิชาการที่ศูนย์
การประชุมมินนาวบรูค มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ (Syracuse University’s 
minnowbrook Conference Center) รัฐนิวยอร์ค ซึ่งนักวิชาการกลุ่มนี้มี
แนวคิดต่อต้านสิ่ งซึ่ งพวกเขาเชื่อว่าเป็นการอ้างความถู กต้องของ
วิทยาศาสตร์ในการบริหารรัฐกิจที่เกินความจริง ซึ่งในเวลาต่อมารู้จักกันใน
ชื่อของการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ (New Public Administration) 
นักวิชาการกลุ่มนี้มีความห่วงใยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าเป็นการใช้
ข้อมูลและข้อเท็จจริงในทางที่ผิดเพ่ือตัดสินการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสงคราม
เวียดนาม และนักวิชาการกลุ่มนี้เชื่อว่าการบริหารรัฐกิจแบบพฤติกรรม
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ศาสตร์ (behavioral)1 และแบบวัตถุวิสัย (objective) เป็นสิ่งที่ไม่
สอดคล้องกับประเด็นทางสาธารณะที่เป็นเชิงบีบคั้น เช่น สงคราม ความ
ยากจน และการเหยียดผิว เป็นต้น และไม่สอดคล้องกับองค์การและการ
จัดการของหน่วยงานสาธารณะด้วย ซึ่งผลจากการประชุมที่มินนาวบรูค
และการประชุมที่ต่อเนื่องมาอีกหลายครั้งได้ก่อให้เกิดชุดของแนวคิดซึ่ง  
ท้าทายแนวคิดการบริหารที่เป็นกระแสหลักในเวลานั้น และแนวคิดและ
สมมติฐานที่มีจุดก าเนิดมาจากการประชุมที่มินนาวบรูคนี้ ถือเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานของการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ในเวลาต่อมา ซึ่งองค์ประกอบ
ของแนวคิดดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ (p, 128) 

1) ผู้บริหารภาคสาธารณะและหน่วยงานสาธารณะไม่ควรวางตัว
เป็นกลางหรือเป็นวัตถุวิสัย (objective) และไม่สามารถที่จะเป็นกลางและ
เป็นวัตถุวิสัยได ้

2) เทคโนโลยีมักจะท าให้ความเป็นมนุษย์ลดลง (dehumanizing) 
3) การจัดล าดับชั้นแบบระบบราชการมักจะไม่มีประสิทธิภาพใน

ฐานะกลยุทธ์ของการจัดองค์การ 
                                                 

1 พฤติกรรมศาสตร์ (behavioral หรือ behavioral science) เป็น
การศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในโลกธรรมชาติ โดยการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบและการสืบค้นหาพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์โดยผ่านการ
ควบคุม สังเกตและทดลองตามวิธีการแบบแบบวิทยาศาสตร์ นักวิชาการส านัก
พฤติกรรมศาสตร์จะมุง่เน้นศึกษาสิง่ต่างๆ จากข้อเท็จจริง (fact) โดยไม่ให้ความส าคญั
กับสิ่งที่เป็นค่านิยม (value) เช่น ความดี–ความช่ัว และความสวยงาม–ความ        
น่าเกลียด เป็นต้น  
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4) ระบบราชการมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการกระท าที่ผิด
เป้าหมาย (goal displacement) และการเอาตัวรอด 

5) แนวคิดเรื่องบรรษัท ความเห็นพ้องต้องกัน และการบริหารงาน
แบบประชาธิปไตยเป็นมากกว่าเรื่องของการใช้อ านาจการบริหารเพ่ือผลใน
ด้านประสิทธิภาพขององค์การ 

6) แนวคิดสมัยใหม่ของการบริหารรัฐกิจต้องถูกสร้างบนพ้ืนฐาน
ของการใช้เหตุผลแบบหลังปฏิฐานนิยม (post-positivism)2 นั่นคือต้องให้
มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น มีความสามารถในการปรับตัวได้มากขึ้น 
มีความสามารถในการตอบสนองต่อสภาพการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมืองที่ก าลังเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น  

 
หลังจากการประชุมที่มินนาวบรูคได้มีการประชุมของนักวิชาการ

มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ โดยมีการ
รวมกลุ่มกันอย่างหลวมๆ และการประชุมเหล่านี้ได้น าไปสู่องค์การที่เรียก
กันในปัจจุบันว่า “เครือข่ายทฤษฎีการบริหารรัฐกิจ” (Public 
Administration Theory Network – PAT Net) เอกลักษณ์ของ
                                                 

2 หลังปฏิฐานนิยม (post-positivism) คือแนวคิดที่เช่ือว่าความรู้ต้อง
เกิดขึ้นภายในกรอบของบริบททางวัฒนธรรม การเมือง สังคมหรืออุดมการณ์อย่างใด
อย่างหนึ่งเสมอ ไม่มีความรู้ที่ปลอดจากค่านิยม (value-free knowledge don’t 
exist) ซึ่งต่างจากแนวคิดแบบปฏิฐานนิยม (positivism) ที่เช่ือว่า “ความจริง” 
(Truth) เป็นวัตถุวิสัย (objective) สามารถรู้ได้ (knowable) และสามารถแยก
ต่างหากจากความคิดของมนุษย์ (separate from human thought) 
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นักวิชาการกลุ่มนี้ก็คือการใช้แนวคิดแบบหลังประจักษ์นิยม  (post-
positivism) หรือในปัจจุบันนี้ก็คือทฤษฎีแบบหลังสมัยใหม่ (postmodern 
theory) โดยงานเขียนและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจแบบหลัง
สมัยใหม่ส่วนใหญ่สามารถพบได้ในวารสาร “ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ
บริหาร” (Administrative Theory and Praxis) ซึ่งเป็นวารสารที่ออกโดย
กลุ่มเครือข่ายทฤษฎีการบริหารรัฐกิจ (PAT Net) ดังกล่าว (p, 129) 
 
3.2 แนวคิดของการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ 
 ในหัวข้อนี้จะเป็นการน าเสนอแนวคิดของการบริหารรัฐกิจยุคหลัง
สมัยใหม่ จากการศึกษาค้นคว้า ผู้เขียนพบว่ามีแนวคิดของการบริหารรัฐกิจ
ยุคหลังสมัยใหม่อย่างน้อย 6 ประการ ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิด
ทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่ ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ แนวคิด
เกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะ แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมการบริหารรัฐกิจและ
แนวคิดเก่ียวกับรัฐ โดยค าอธิบายของแนวคิดแต่ละประการมีดังต่อไปนี้  

3.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ได้หันมาให้ความสนใจศึกษา
บทบาทของภาษาในการสร้างองค์ความรู้และสร้างความชอบธรรมให้กับ
ความรู้ที่ผลิตขึ้นมาในรูปของวาทกรรม (discourse) มากกว่าการยึดติดอยู่
กับญาณวิทยาแบบปฏิฐานนิยม (positivism) ที่มองไม่เห็นความส าคัญของ
ภาษา โดยแนวคิดส าคัญที่มีการยกขึ้นมาพูดกันมากก็คือแนวคิดเรื่อง
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ประสิทธิภาพ (efficiency) ที่นิยมใช้กันในแวดวงการบริหารจัดการในอดีต 
(ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2547, น. 171-2) โดยนักบริหารรัฐกิจยุคหลัง
สมัยใหม่ได้ชี้ให้เห็นว่าความคิดเรื่องประสิทธิภาพของการบริหารรัฐกิจแบบ
ดั้งเดิมนั้นคือรูปธรรมที่เด่นชัดของคุณค่าและวิธีคิดแบบการควบคุมเพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ จากแนวคิดดังกล่าวได้น าไปสู่การจัดรูปแบบ
และโครงสร้างขององค์การสาธารณะในแบบขั้นบันไดเพ่ือผลในการควบคุม
สั่งการ เมื่อมองในเชิงเศรษฐกิจ แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพผูกโยงอยู่กับ
กลไกตลาดและการแข่งขัน โดยมีความเชื่อว่าใครแข่งขันได้ดีกว่าก็ถือว่ามี
ประสิทธิภาพมากกว่า ถ้าเป็นภาคธุรกิจประสิทธิภาพมักจะวัดกันที่ก าไร 
ส่วนภาคสาธารณะประสิทธิภาพมักจะวัดกันที่ความพึงพอใจของประชาชน
หรือความอยู่ดีกินดีของประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยากในการวัดเป็น  
อย่างมาก 
 นักวิ ชาการยุคหลั งสมัย ใหม่ ได้ ชี้ ให้ เห็นว่ าความคิด เรื่ อง
ประสิทธิภาพเป็นเพียงประดิษฐกรรมทางสังคมแบบหนึ่งเท่านั้น หากวิธีคิด
และคุณค่าเกี่ยวกับการบริหารจัดการเปลี่ยนไป การบริหารจัดการภาค
สาธารณะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญตามมา เช่น ถ้าแนวคิด
การบริหารจัดการเปลี่ ยนคุณค่ าจากการควบคุมในรูปแบบของ
ประสิทธิภาพสู่คุณค่ารูปแบบอ่ืน เช่น ความเสมอภาค ความยุติธรรม 
จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตย ภาพของการศึกษาการ
บริหารรัฐกิจก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง  
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ฟาร์เมอร์ (Farmer, 1995) ได้ใช้วิธีการรื้อสร้าง 
(deconstruction) เพ่ือวิเคราะห์แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพ (efficiency) 
ในระบบราชการ ซึ่งเชื่อว่าประสิทธิภาพคือเป้าหมายส าคัญและเป็นสิ่งที่พึง
ปรารถนาในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยฟาร์เมอร์ได้ชี้ให้เห็นว่าแนวคิด
ดังกล่าวมีข้อบกพร่องอยู่ 3 ประการคือ 1) แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพเป็น
การสร้างทางสังคม (social construction) 2) แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพ
ขึ้นอยู่กับแต่ละวัฒนธรรม (culturally relative) และ 3) แนวคิดเรื่อง
ประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาได้ (regrettable)  
 ในประเด็นแรกที่ว่าแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพเป็นการสร้างทาง
สังคม (social construction) นั้น ฟาร์เมอร์ได้ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดหรือชุด
ของแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพไม่ใช่สิ่งที่เป็นวัตถุวิสัย (objective) หรือ
มีความหมายที่จริงแท้แน่นอนในตัวเองโดยไม่เปลี่ยนแปลง แต่เป็นสิ่งที่มี
ลักษณะเป็นอัตวิสัย (subjective) คือขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคม
เฉพาะซึ่งผู้บริหารงานภาครัฐด าเนินการอยู่ และเป็นไปได้ที่จะมีโลกหรือ
สังคมที่ไม่มีแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การที่อาลีมาร์ ด 
(Amin Alimard) อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ (School 
of Economics and Political Science) ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติใน
กรุงเตหะราน (Teheran) ที่ได้อธิบายว่าค าว่าประสิทธิภาพในภาษาอิหร่าน 
(kara-ee) เพ่ิงจะมีการบัญญัติขึ้นในทศวรรษที่ 1950 จากค าในภาษา
เปอร์เซีย (karamad - efficiency) เพ่ือประยุกต์ใช้ในแวดวงการเกษตร 
โดยอาลีมาร์ดได้ชี้ให้เห็นว่าในอิหร่านไม่เคยมีแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพมา

การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ 61



62 
 

 

ก่อนหน้านี้ และเมื่อยกเว้นการใช้กับเรื่องทางการเกษตรแล้วไม่มีการใช้
แนวคิดของประสิทธิภาพในด้านอ่ืนเลย 
 ในประเด็นที่สองที่ว่าแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับแต่ละ
วัฒนธรรมหรือมีลักษณะสัมพัทธ์ในเชิงวัฒนธรรม (culturally relative) 
นั้น ฟาร์เมอร์ได้ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพเกิดขึ้นและก่อรูปมา
จากวัฒนธรรมในสังคมเฉพาะ โดยแนวคิดดังกล่าวก่อรูปขึ้นมาในยุคแห่ง
ความรู้แจ้ง (enlightenment) ของยุคสมัยใหม่ (modern) ที่เชื่อว่ามนุษย์
มีเหตุผล มีความก้าวหน้าและความสุขเพ่ิมขึ้นตามล าดับ ซึ่งในสภาพการณ์
ดังกล่าวมีการให้ความส าคัญกับสัดส่วนของสิ่งน าเข้าและผลลัพธ์ที่ออกมา 
(input-output) ที่เหมาะสมที่สุด และประสิทธิภาพอยู่ในฐานะที่เป็น
แนวทางที่น าไปสู่ความสุขของมนุษย์ที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้นจึงท าให้ค าดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผล 
 แม้ว่าค าว่าประสิทธิภาพจะมีความส าคัญมาตั้งแต่ก่อนยุคสมัยใหม่ 
(pre-modernity) แต่แนวคิดดังกล่าวมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในองค์กรทาง
สังคมในยุคของการประกอบกิจกรรมเชิงการตลาด โดยค าว่าประสิทธิภาพ
ได้กลายเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือการควบคุม (control) ใน
สภาพการณ์ที่ระบบตลาดมีการจัดโครงสร้างในรูปแบบของการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ ระบบตลาดเสรีและแรงกระตุ้นที่ได้รับจากแนวคิดเชิง
เศรษฐศาสตร์กระแสหลักเก่ียวกับอัตถะประโยชน์สูงสุด (optimization of 
utility) ได้น าไปสู่การแสวงหาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างปัจจัยน าเข้าและ
ผลลัพธ์ที่ออกมา เมื่อความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การได้รับการถือว่า
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เป็นสิ่งสูงสุด ประสิทธิภาพจึงได้รับการยกย่องและให้รางวัลโดยเจ้าของ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจและลูกค้า นอกจากนี้แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพยังได้รับ
การส่งเสริมโดยแรงกระตุ้นทางประวัติศาสตร์ที่มีลักษณะพิเศษจากผู้น า
ทางการเมืองในการควบคุมผู้ใต้ปกครอง โดยผู้น ารัฐบาลได้ใช้แนวคิดเรื่อง
ประสิทธิภาพเป็นเหตุผลในการเน้นคุณค่าของการท าตามในสิ่งที่บุคคลถูก
สั่งให้ท า ดังนั้น ค าว่าประสิทธิภาพจึงไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของประสิทธิภาพ
เท่านั้น แต่แนวคิดดังกล่าวยังแฝงนัยของการควบคุมซึ่งสอดคล้องกับ
เป้าหมายของการด าเนินงานทั้งในส่วนของภาคเอกชนและภาครัฐในยุค
สมัยใหม่ 
 นอกจากนี้  ค าว่าประสิทธิภาพยังเป็นแนวคิดเชิงปทัสถาน 
(normative concept) และเป็นกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม (ethical 
precept) โดยค านี้เมื่อมองอย่างผิวเผินแล้วจะเป็นค าที่มีลักษณะเป็นเชิง
บรรยาย (descriptive) แต่เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่าเป็นค าที่
อัดแน่นไปด้วยนัยทางศีลธรรม ดังเช่นการที่วอลโด (Waldo) ได้ชี้ให้เห็นว่า
ขอบเขตของค าว่าประสิทธิภาพจะต้องพิจารณาในฐานะอุดมการณ์การท า
ให้ เป็นทางโลก (secularization) และการท าให้ เป็นเชิงวัตถุ 
(materialization) ของกลุ่มโปรเตสแตนท์ (Protestant) แนวคิดเรื่อง
ประสิทธิภาพเป็นเรื่องราวของความเชื่อในศาสนาคริสต์ นอกจากนี้ วอลโด
ยังได้ชี้ให้เห็นว่าค าว่าประสิทธิภาพไม่ควรตีความในฐานะที่เป็นสูตรหรือ
สัดส่วนอย่างตรงไปตรงมา เนื่องจากประสิทธิภาพสามารถวัดได้ก็เฉพาะ
ภายใต้เป้าหมายอันหนึ่งหรือภายใต้กรอบอ้างอิง (frame of inference) 
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อันหน่ึงเท่านั้น โดยประสิทธิภาพสามารถวัดได้หลายระดับตามเป้าหมาย
ของมนุษย์ และเมื่อกรอบของการอ้างอิงได้รับการก าหนดไว้อย่างชัดเจน
เท่านั้น การศึกษาเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารรัฐกิจจึงจะสามารถ
เป็นไปได้และมีประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวคิดเรื่อง
ประสิทธิภาพเป็นเพียงคุณค่าอันหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในเชิงปฏิบัติว่าเป็น
ตัวตัดสินที่เพียงพอจากบรรดาเกณฑ์ตัดสินคุณค่าอ่ืนๆ (Farmer, 1995. p. 
196-7) 
 ในประเด็นสุดท้ายที่ว่าแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพอาจก่อให้เกิดผล
ที่ไม่พึงปรารถนา (regrettable) ขึ้นมาได้นั้น ฟาร์เมอร์ได้ชี้ให้เห็นว่าค าว่า
ประสิทธิภาพเป็นแนวคิดที่คลุมเครือ มีผลไม่แน่นอนและสามารถน าไปสู่
พฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาได้ นั่นคือ ถ้าค าว่าประสิทธิภาพได้รับการยึดถือ
เป็นปทัสถานในอุดมคติของการปฏิบัติ ความหมายของค านี้สามารถ
ก่อให้เกิดการสนับสนุนปทัสถานที่เป็นเชิงขัดแย้งกันขึ้นมาได้ 
 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพสามารถก่อให้ เกิดผลที่ ไม่ พึง
ปรารถนาขึ้นมาได้ ถ้าค าดังกล่าวได้รับการนิยามในฐานะวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยประสิทธิภาพสามารถก่อให้เกิดผล
ที่ไม่พึงปรารถนาเมื่อเป้าหมายเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ยกตัวอย่างเช่น 
กรณีที่เกิดขึ้นในค่ายสังหาร (death camps) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 
เมื่อเจ้าหน้าที่ของพวกนาซีเยอรมันได้รับค าสั่งให้สังหารหมู่ชาวยิว การ
สังหารหมู่ชาวยิว “อย่างมีประสิทธิภาพ” ตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
ย่อมก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงปรารถนาตามบรรทัดฐานของชาวโลกทั่วไป และ

การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่64



65 
 

 

การสังหารหมู่ชาวยิว “อย่างไร้ประสิทธิภาพ” อาจจะน าไปสู่ผลที่พึง
ปรารถนามากกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพนั้นบางครั้งก็สามารถ
ก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงปรารถนาขึ้นมาได้  
 กรณีตัวอย่างของการที่ประสิทธิภาพก่อให้เกิดผลที่ไม่พึงปรารถนา
อีกกรณีหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ก็คือเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมเมื่อ
วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2544 ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มก่อการ
ร้ายอัล กออิดะฮ์ (Al-Qaeda) ได้ด าเนินการบริหาร/จัดการ “อย่างมี
ประสิทธิภาพ” ในการโจมตีศัตรู โดยกลุ่มดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อ
การร้ายไม่ถึง U.S.$500,000 แต่สร้างความเสียหายให้กับประเทศ
สหรัฐอเมริกาและโลกโดยรวมประมาณ U.S.$60,000 ล้าน ประเทศ
สหรัฐอเมริกาต้องใช้งบประมาณในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของตนเองถึง 
U.S.$140,000 ล้าน และยังต้องใช้งบประมาณในการท าสงครามใน
ประเทศอาฟกานิสถานและอิรักอีกจ านวนมหาศาล (ไชยรัตน์ เจริญสิน
โอฬาร, 2546, น. 123) ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ถึงผลที่ไม่พึงปรารถนาของประสิทธิภาพ 

กิลล์รอย (Gillroy, 1997) ได้ใช้แนวคิดของกระบวนทัศน์ 
(paradigm) ในการอธิบายว่าท าไมผู้บริหารจึงใช้ประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาทางการบริหาร  โดย 
กิลล์รอยได้อธิบายว่าพลังอ านาจของประสิทธิภาพ คือพลังอ านาจของ
กระบวนทัศน์การตลาด (market paradigm) และสิ่งนี้ถูกท าให้เชื่อว่าเป็น
ความจริง สมเหตุสมผล และควรค่าแก่การปฏิบัติ ซึ่งแนวคิดนี้ได้ให้สถานะ
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ที่มีพลังอ านาจและเป็นแกนกลางต่อหลักการทางเศรษฐกิจ  และแนวคิด
ดังกล่าวอาจจะอธิบายได้ว่าท าไมความไม่มีประสิทธิภาพจึงมักจะถูก
กล่าวถึงในฐานะของความพร่ามัว ไม่แน่นอน ไม่ชัดเจนและไม่เป็น
วิทยาศาสตร์ ในขณะที่ประสิทธิภาพถูกพิจารณาว่ามีคุณธรรม เป็น
วิทยาศาสตร์ และเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงในฐานะเครื่องมือนโยบาย แต่ที่
จริงแล้วกลยุทธ์การตลาดเป็นเรื่องของประเพณีปฏิบัติ (convention) เป็น
ชุดของความคาดหวังที่บุคคลยึดถือกันจนเป็นธรรมเนียมของสังคมโดยไม่มี
การตั้งค าถาม มีเพียงการปฏิบัติต่อๆ กันมาเท่านั้นที่เป็นสิ่งยืนยันถึงความ
ถูกต้อง  
 กิลล์รอยเห็นว่าเมื่อการครอบง าของประสิทธิภาพเป็นผลมาจาก
พลังของกระบวนทัศน์การตลาด (market paradigm) ถ้าหากเราต้องการ
ท้าทายคุณค่าการตลาดด้วยคุณค่าที่เป็นทางเลือกอ่ืนๆ เช่น ความ       
เป็นธรรม ความเท่าเทียม การเกิดประโยชน์ และการปกครองตนเอง   
เป็นต้น สิ่งที่เราจะต้องท าก็คือการสร้างกลยุทธ์ที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ประสิทธิภาพ (non-efficiency-based strategy) เพ่ือแทนที่กฎเกณฑ์
ทางเศรษฐกิจที่เป็นพ้ืนฐานทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการบริหารรัฐกิจที่
เคยยึดถือกันมาในอดีต  
 เฟรดเดอริกสันและสมิท (Frederickson and Smith, 2003) ได้
อธิบายว่าแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพ (efficiency) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
อภิต านาน (grand narrative) และควรจะมีการรื้อสร้าง 
(deconstruction) ทั้งแนวคิดของประสิทธิภาพและการปฏิบัติที่เกิดขึ้น
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จากแนวคิดดังกล่าว เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน-ก าไร (cost-benefit 
analysis) หรือการวัดผลการด าเนินการ (performance measurement) 
เป็นต้น โดยเฟรดเดอริกสันและสมิทได้ชี้ให้เห็นว่าค าว่าประสิทธิภาพเป็น
เพียงสถานการณ์อย่างหนึ่งที่เราเลือกขึ้นมาเพ่ืออธิบาย  และค าว่า
ประสิทธิภาพนี้ไม่ได้ท าหน้าที่เพียงอธิบายบางสิ่งบางอย่างเท่านั้น  แต่มัน
เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาด้วย นั่นคือ ค าว่าประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ดี ส่วนค าว่า
ไม่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่เลว ตัวอย่างที่ชัดเจนในกรณีนี้ก็คือการเกิดขึ้น
ของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
หรือการจัดการนิยม (Manageralism) ในการบริหารรัฐกิจ ซึ่งแนวคิดของ
การจัดการดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของประสิทธิภาพ 
 โบกาสัน (Bogason, 2004) ได้กล่าวถึงการใช้แนวคิดของการ   
รื้อสร้าง (deconstruction) เพ่ือรื้อสร้างแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพ โดยได้
ชี้ให้เห็นว่า 1) ค าว่าประสิทธิภาพเป็นการสร้างทางสังคม (social 
construct) ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนสร้างให้ค านี้มีความหมายอย่างไร 2)  
ค าว่าประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมเฉพาะ (culture specific) 
เนื่องจากไม่ใช่ค าที่พบได้ในทุกวัฒนธรรม ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เป็นวัตถุวิสัย 
(objective) แต่เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาซึ่งเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์เฉพาะ
ในแต่ละสังคม 3) ลักษณะทวิภาคระหว่างค าว่าประสิทธิภาพและไร้
ประสิทธิภาพเป็นค าที่มีความก ากวม (ambiguous) นั่นคือค าว่า
ประสิทธิภาพไม่ได้เป็นการรับประกันว่าผลที่ได้รับจะมีความเป็นธรรม และ 
4) แนวคิดของประสิทธิภาพ เป็นค าที่มีสิทธิพิเศษในสังคมที่เน้นการ
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ควบคุม (control)  ซึ่งนักวิชาการยุคสมัยใหม่มุ่งเน้น แต่นักวิชาการยุคหลัง
สมัยใหม่ไม่ให้ความส าคัญ ดังนั้น การรื้อสร้างซึ่งเป็นแนวคิดทฤษฎียุคหลัง
สมัยใหม่จึงมีบทบาทส าคัญในการตั้งค าถามต่อระบบราชการที่เน้นเรื่อง
ประสิทธิภาพซึ่งได้รับความเชื่อถือมาเป็นเวลายาวนาน  
 ดังนั้น เมื่อมองจากทัศนะของนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ค าว่า
ประสิทธิภาพจึงเป็นค าที่ถูกสร้างขึ้นในเชิงสังคม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
ภายใต้บริบทเฉพาะ มิได้เป็นค าที่มีความหมายแน่นอนตายตัวในทุกที่ทุก
เวลา นอกจากนี้ ค าว่าประสิทธิภาพมิใช่ค าที่เป็นกลาง แต่อัดแน่นไปด้วย
ระบบคุณค่าและวิธีคิดชุดหนึ่ง นั่นคือ การควบคุม (control) และอยู่
ภายใต้กระบวนทัศน์ชุดหนึ่ง นั่นคือ กระบวนทัศน์การตลาด (market 
paradigm) การใช้แนวคิดทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่ เรื่องการวิเคราะห์ภาษา 
(language analysis) วาทกรรม (discourse) กระบวนทัศน์ (paradigm) 
และการรื้อสร้าง (deconstruction) มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ และ
เป็นแว่นส่องส ารวจแนวคิดเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารรัฐกิจในยุค
สมัยใหม่ ท าให้เราสามารถมองเห็นแง่มุมของการบริหารรัฐกิจยุคหลัง
สมัยใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม  

3.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะ (Public 
Interest) 
 ในอดีตเรื่องของผลประโยชน์สาธารณะ (public interest) เคย
เป็นหัวใจของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (Marshall and Choudhury, 
1997, p. 121) โดยเฉพาะในยุคของการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่ความ
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คาดหวังทางการเมืองและสภาพทางสังคมมีความหลากหลาย และสาขา
การบริหารรัฐกิจต้องตอบสนองต่อโครงสร้างพ้ืนฐานทางวัตถุของรัฐที่มีการ
บริหารแบบสมัยใหม่  ในยุคเริ่ มแรกของการขยายอุตสาหกรรม 
ผลประโยชน์สาธารณะถือเป็นจุดยืนที่มั่นคงในการอ้างอิงของสมาชิกกลุ่ม
ต่างๆ ในสั งคมที่ สามารถเรียกร้องผลประโยชน์ เ พ่ือกลุ่ มของตน 
ผลประโยชน์สาธารณะถือเป็นแนวทางส าหรับพลเมืองและผู้บริหารที่จะ
เป็นตัวก าหนดว่าทุกกลุ่มในสังคมมีเป้าหมายที่จะต้องท าให้เกิดการเติบโต
และการพัฒนาเพ่ือไปสู่ความอยู่ดีกินดีของสังคม  
 หลังสงครามโลกครั้งที่สองจุดเน้นของการบริหารรัฐกิจได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญเกิดขึ้น เมื่อแนวคิดและวิธีการแบบวิทยาศาสตร์
ขึ้นมามีอิทธิพลครอบง าระบบการหาความรู้และการปฏิบัติ โดยในส่วนของ
สังคมศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีการน าระเบียบวิธีแบบปฏิฐานนิยม 
(positivist methodologies) มาใช้ในการวิจัยและการพัฒนา และใช้   
ตัวแบบเหตุผล (rational model) ของการจัดองค์การในการบริหาร
จัดการ ในสาขาการบริหารรัฐกิจได้มีการให้ความส าคัญกับวิธีการในเชิง
เทคนิค และการบริหารจัดการถูกมองในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการแก้ไข
ปัญหาเชิง เทคนิค จากสภาพแวดล้อมดังกล่าว ท าให้แนวคิดของ
ผลประโยชน์สาธารณะไม่มีความสอดคล้องและไม่ได้รับการยอมรับในฐานะ
แนวทางหลักในการบริหารจัดการ เนื่องจากในยุคดังกล่าวความรู้ในเชิง
เทคนิคเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของการบริหารที่สมเหตุสมผล และท าให้
แนวคิดเรื่องผลประโยชน์สาธารณะลดความส าคัญลง 
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จากแนวคิดดังกล่าวได้ผลักดันให้ผู้บริหารพากันพ่ึงพาเครื่องมือใน
เชิงเทคนิคแทนที่จะเสาะหาว่าอะไรคือผลประโยชน์สาธารณะ ภายใต้
แนวคิดของการบริหารจัดการเชิงเหตุผลหรือแบบวิทยาศาสตร์ ความหมาย
ของผลประโยชน์สาธารณะจะถูกก าหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ แนวคิดดั้งเดิมของ
ผลประโยชน์สาธารณะที่เคยท าหน้าที่เสมือนเครื่องน าทางของพฤติกรรม
ของการบริหารจัดการจึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการในยุคนี้
อีกต่อไป นอกจากนี้แนวคิดของการบริหารจัดการเชิงเหตุผลหรือแบบ
วิทยาศาสตร์ยังมองว่าผลประโยชน์สาธารณะไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ ใน
ฐานะเครื่องมืออันชอบธรรมที่จะสามารถก่อให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นมาได้ 
บรรดานักบริหารรัฐกิจแนววิทยาศาสตร์ต่างพากันดูถูกเหยียดหยาม
แนวคิดเร่ืองผลประโยชน์สาธารณะ โดยเห็นว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นสิ่งไร้
สาระ ไม่มีประโยชน์ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ก ากวม ไม่สามารถให้ค านิยาม
ที่ชัดเจนได้ว่าหมายถึงอะไร และไม่มีโลกแห่งความเป็นจริงทางเศรษฐกิจ
และสังคมรองรับ  
 การถกเถียงอย่างจริงจังเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะเกิดขึ้นอีก
ครั้งใน “ค าประกาศแห่งเมืองแบล็กส์เบอร์ก” (Blackburg Manifesto) 
โดยคณะผู้ร่างค าประกาศจากศูนย์กลางการบริหารรัฐกิจและนโยบายของ
เวอจิเนียเท็ค (Virginia Tech’s Center for Public Administration 
and Policy) ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นหนังสือในชื่อ Refounding 
Public Administration โดยในหนังสือดังกล่าวกูดเซล (Charles 
Goodsell) ได้อธิบายแนวคิดของผลประโยชน์สาธารณะไว้อย่างละเอียด 
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โดยกูดเซลได้อธิบายถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างการบริหารรัฐกิจ 
ผลประโยชน์สาธารณะและสาธารณะ และได้เสนอไว้ว่ามีคุณค่า 6 ประการ 
ที่เป็นแกนกลางของผลประโยชน์สาธารณะ ได้แก่ 1) กฎหมาย-ศีลธรรม 2) 
ความรับผิดชอบทางการเมือง 3) การเห็นพ้องต้องกันทางการเมือง 4) การ
ให้ความส าคัญกับการใช้เหตุผล 5) การให้ความส าคัญกับผลที่เกิดขึ้น และ 
6) การตระหนักถึงสิ่งที่ต้องกระท า (Marshall and Choudhury, 1997, 
p. 125) ถึงแม้คณะผู้ร่างค าประกาศฯ ต้องการท าลายหลักการบริหาร
สมัยใหม่ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นวิทยาศาสตร์ และแทนที่ด้วย
หลั กการบ ริห ารชุ ด ใหม่ที่ ตั้ ง อยู่ อยู่ บน พ้ืนฐานของสิ่ งที่ เ รี ยกว่ า 
“ผลประโยชน์สาธารณะ” แต่การที่คณะผู้ร่างค าประกาศฯ เห็นว่าค านี้เป็น
ค าที่ “มีความหมาย” (meaningfulness) และ “เป็นตัวแทน” 
(representation) ท าให้แนวคิดดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแนวคิดของการ
บริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่  
 แดร์ริดา (Derrida) เห็นว่าโลกนี้ทั้งโลกคือตัวบท (text) ซึ่งอาจจะ
หมายถึงเอกสารที่ถูกเขียนขึ้นมา การปฏิบัติในเชิงสถาบัน หรือเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นภายใต้วัฒนธรรมอันใดอันหนึ่ง และแดร์ริดาได้เสนอวิธีการรื้อสร้าง 
(deconstruction) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เปิดเผยให้เห็นถึงการที่ความหมายถูก
สร้างขึ้นมาในตัวบท โดยมีวาทกรรมเป็นตัวให้ความหมายต่อค าที่เราพูด 
ภาษาเป็นระบบของสัญลักษณ์และความหมายเกิดจากความแตกต่าง
ระหว่างองค์ประกอบของระบบดังกล่าว นอกจากนี้ แดร์ริดายังชี้ให้เห็นว่า
ผลของญาณวิทยาในยุคสมัยใหม่คือการท าให้เกิดมุมมองที่ เชื่อว่าภาษาคือ
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สิ่งที่สามารถสะท้อนโลกได้อย่างแท้จริง (logocentric) จากมุมมอง
ดังกล่าวท าให้ค าบางค ามีสิทธิพิเศษสูงกว่าค าอ่ืนๆ เช่น ค าว่า ดี/เลว จิตใจ/
ร่างกาย และผู้ชาย/ผู้หญิง เป็นต้น การรื้อสร้างชี้ให้เห็นว่าภายในค าที่เป็น 
คู่ตรงข้ามเหล่านี้ค าหนึ่งจะถูกให้ค่ามากกว่าอีกค าหนึ่ง และค าที่ดูประหนึ่ง
ว่าเป็นรองและที่อยู่ชายขอบจะท าหน้าที่ทั้งเป็นตัวให้ความหมายต่อค าที่
เหนือกว่าและอยู่ล าพังบนพ้ืนฐานของการนิยามตนเอง นั่นคือ ความหมาย
ของค า ไม่ ได้มาจากการสัมพันธ์กับ ส่ิ ง อ้าง อิงภายนอกแต่มาจาก
ความสัมพันธ์กับคู่ตรงข้าม (pp. 125-6) 
 เมื่อน ากลยุทธ์ดังกล่าวมาศึกษาผลประโยชน์สาธารณะเราจะ
พบว่าการที่คณะผู้ร่างค าประกาศแห่งเมืองแบล็กส์เบิร์กได้พยายามที่จะ
ยืนยันแง่มุมของความเป็นชายขอบ (marginalized aspects) ของ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ท าให้เกิดคู่ตรงข้ามหลายคู่ขึ้นมาในนิยามของ
ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประสิทธิภาพ (efficiency)/การใคร่ครวญ 
(reflection) ความแน่นอน(certainty)/ความบังเอิญ (contingency) 
วิทยาศาสตร์ (science)/กระบวนการทางสังคม (social process) 
ข้อเท็จจริง (fact)/คุณค่า (values) วัตถุวิสัย (objective)/อัตวิสัย 
(subjective) ตามทัศนะของนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ความสัมพันธ์
ระหว่างคู่ตรงข้ามเหล่านี้เป็นการอ้างอิงตัวเอง โดยค าแรกมีอ านาจเหนือ 
ค าหลัง และค าที่มาทีหลังซึ่งยืนยันโดยคณะผู้ร่างค าประกาศฯ เป็นเพียง
ส่วนเสริมของคู่ตรงข้าม แต่คณะผู้ร่างค าประกาศฯ เห็นว่าความหมายของ
ผลประโยชน์สาธารณะเป็นสิ่งที่มาจากภายนอก เป็นปัญญาและความรู้ใน

การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่72



73 
 

 

เชิงสถาบันของนักบริหารรัฐกิจที่ถูกต้อง แต่ถ้าหากมองจากทัศนะของ
นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่สิ่งเหล่านี้คือวาทกรรม (discourse) ที่ไม่อาจมี
ปัญญาหรือความรู้ที่ถูกต้องเที่ยงแท้แน่นอน ที่จะรับสืบต่อกันมาโดยไม่ได้มี
การพิจารณาใคร่ครวญให้ถ่องแท้เสียก่อน (p. 127) 
 ตามทัศนะของนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ ผลประโยชน์สาธารณะ
ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์จะต้องถูกน าเสนอใหม่ภายใต้แนวคิดยุคหลัง
สมัยใหม่โดยให้มีการแสดงออกของสิ่งที่ไม่ได้พูด ถูกกดขี่และไม่ได้เข้าร่วม
ตามแนวคิดของผลประโยชน์สาธารณะในยุคดังเดิมและยุคสมัยใหม่ 
ผลประโยชน์และอัตลักษณ์ที่แตกต่างจะต้องไม่ถูกผลักไปอยู่ชายขอบอีก
ต่อไป การรวมกันของความหมายของผลประโยชน์สาธารณะน่าจะเป็น
ทางเลือกท่ีดีที่สุดในการสร้างหน่วยงานสาธารณะที่สอดคล้องกับประชาชน
ซึ่งอยู่ภายใต้อ านาจและความเชี่ยวชาญของหน่วยงานนั้นๆ ในการบริหาร
จัดการภาคสาธารณะควรใช้วิธีการรวมเข้ามา (inclusion) แทนที่จะใช้
การบูรณาการ (integration)  (ค าหลังเป็นลักษณะของคุณค่ายุคดังเดิม) 
และควรใช้การปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (interrelate) แทนการแยกความ
แตกต่าง (differentialtion) (ค าหลังเป็นลักษณะของคุณค่ายุคสมัยใหม่) 
และไม่ควรมีเรื่องเล่า (narrative) เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ครอบง าที่เป็นการเข้า
ไปแทรกแซงวิถีชีวิตของบุคคลอื่น (p. 129) 
 ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่ งของแนวคิดเรื่องผลประโยชน์
สาธารณะก็คือเรื่องของ “ความเป็นตัวแทน” (representation)      
แม็กซ์ไวท์ (McSWITE, 1996, p. 217) ได้ชี้ให้เห็นว่าตลอดประวัติศาสตร์ที่
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ผ่านมาแนวคิดของผลประโยชน์สาธารณะถูกใช้ในฐานะเป็นเครื่องมือของ
การควบคุมการกระท าของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ด้วยข้ออ้าง
ที่ว่าการกระท านั้นเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์สาธารณะ นักบริหารรัฐกิจก็
สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการท าผิดได้ ด้วยวิธีการดังกล่าว ผลประโยชน์
สาธารณะจึงแสดงถึงความจริง (Truth - T ตัวใหญ่) และความดี (Good – 
G ตัวใหญ่) แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือใครจะเป็นผู้ก าหนดว่าผลประโยชน์
สาธารณะอันไหนเป็นนโยบายสาธารณะที่จริง (Truth) หรือเป็นนโยบาย
สาธารณะที่ดี (Good) ส าหรับทุกคนที่จะต้องยึดถือร่วมกัน ซึ่งในที่สุดก็
จะต้องมีบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งท าหน้าที่ในการตัดสิน หรือ “คนที่มี
เหตุผล” (man of reason) ที่จะสามารถตัดสินได้อย่างยุติธรรม ผลที่
ตามมาก็คือความขัดแย้งในเชิงอุดมการณ์จะได้รับการแก้ไขโดยการตั้ง     
ผู้ตัดสินให้มีต าแหน่งเชิงสถาบันที่จะคอยควบคุมดูแลการต่อสู้ในเชิง
อุดมการณ์และแก้ ปัญหาโดยถือว่า เ ป็นการตัดสินที่ เป็นวัตถุวิ สัย 
(objective) และนี่คือบทบาทของทั้งผู้บริหารและนักการเมืองที่ถูก
คาดหวังว่าจะต้องปฏิบัติและเป็นพ้ืนฐานของการอ้างความชอบธรรมของ
การบริหารในยุคดั้งเดิม  
 แต่ข้ออ้างที่ว่า “คนที่มีเหตุผล” (man of reason) ที่อยู่ใน
ต าแหน่งจะไม่ถูกโน้มน้าวด้วยผลประโยชน์นั้นยากที่จะเชื่อถือได้ เพราะไม่
ว่า “คนที่มีเหตุผล” จะพยายามวางบทบาทของตนให้เป็นกลางสักเท่าได 
ในที่สุดแล้วก็จะต้องเข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องของอ านาจ นั่นคืออ านาจที่
จะต้องตัดสินใจในขั้นสุดท้ายว่านโยบายสาธารณะใด “จริง” (Truth)  และ 
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“ดี” (Good) ที่สุด ซึ่งแนวคิดทฤษฎีเรื่องวาทกรรม (discourse) ของยุค
หลังสมัยใหม่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้ นั่นคือแนวคิดยุคหลัง
สมัยใหม่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมีวาทกรรมอ่ืนนอกเหนือไปจาก    
วาทกรรมเรื่อง “ความจริง” (Truth) และ “ความดี” (Good) และเห็นว่า
วาทกรรม “ความจริง” (Truth) และ “ความดี” (Good) เป็นเพียง     
วาทกรรมหนึ่งในบรรดาวาทกรรมที่หลากหลาย และเมื่อไม่มี “ความจริง” 
(Truth – T ตัวใหญ่) และ “ความดี” (Good – G ตัวใหญ่)  ที่เป็นสากล 
ท าให้การมี “ความจริง” (truth – t ตัวเล็ก) และ “ความดี” (good – g 
ตัวเล็ก) จ านวนมากเป็นไปได้ (p. 218)  
 เมื่อมองในแง่ของการปฏิบัติ นักบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่
จะต้องไม่มองว่าควรมีบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียวที่เป็นผู้ผูกขาดการ
ตัดสินว่าอะไรคือผลประโยชน์สาธารณะ หรือไม่ได้มีวาทกรรมของ
ผลประโยชน์สาธารณะเพียงชุดเดียวที่ทุกคนจะต้องท าตาม แต่ควรจะเปิด
โอกาสให้คนกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายมากที่สุดเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะ
ก าหนดว่าเรื่องใดเป็นผลประโยชน์สาธารณะที่จริง (truth) และ ดี (good) 
ไม่ควรปล่อยให้คนเพียงกลุ่มเดียวมาเป็นผู้ตัดสินว่าเรื่องใดเป็นผลประโยชน์
สาธารณะที่จริง (Truth) และดี (Good) ที่ทุกคนจะต้องท าตามดังที่มีการ
ปฏิบัติกันอยู่ในการบริหารรัฐกิจยุคดังเดิมและยุคสมัยใหม่ 

3.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
 ในการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะแบบดั้งเดิมนั้นจะเน้นที่
การพัฒนาของการออกแบบวิธีการและการปฏิบัติที่แน่นอนตายตัวแทนที่
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จะเป็นการกระตุ้นให้มีการถกเถียง ภายใต้ระเบียบวิธีการหาความรู้
แบบปฏิฐานนิยม (positivism) ซ่ึงระเบียบวิธีวิจัยดังกล่าวจะเน้นออกแบบ
การวิจัยแบบประจักษ์นิยม (empiricism) นั่นคือ การใช้กลุ่มตัวอย่างและ
กระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูล ใช้การวัดผลในเชิงปริมาณ และพัฒนา   
ตัวแบบเชิงเหตุผลที่มีอ านาจในการท านาย โดยนักประจักษ์นิยมเชื่อว่า
วิธีการหาความรู้ที่เชื่อถือได้มีเพียงการหาความรู้เชิงประจักษ์ โดยผ่านการ
ตั้งสมมติฐานเชิงวัตถุวิสัย เพ่ือสร้างข้อสรุปที่เป็นหลักการทั่วไปในเชิง
เหตุผล โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์ที่เป็นหลักการ
ทั่วไป ที่เป็นกลาง เป็นวัตถุวิสัย ซ่ึงสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมข้ามบริบท
สังคมและประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นชุมชน สังคมหรือวัฒนธรรมโดยไม่
ขึ้นอยู่กับกาลเวลาและบริบททางการเมือง ภายใต้แนวคิดดังกล่าว 
หลักการของการเน้นวิธีการหาความรู้เชิงประจักษ์ในขั้นพ้ืนฐานจ าเป็น
จะต้องมีการแบ่งแยกข้อเท็จจริงออกจากคุณค่า  ตามหลักการของการ
แบ่งเป็นสองส่วนของข้อเท็จจริงและคุณค่า (fact-value dichotomy) 
(Hajer and Wagenaar, 2003, pp. 211-2) 
 ตามทัศนะของนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ การศึกษาวิเคราะห์
นโยบายบนพ้ืนฐานของระเบียบวิธีแบบประจักษ์นิยมนั้นถือเป็นความ
ผิดพลาด โดยเห็นว่านักประจักษ์นิยมนั้นมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของสังคม โดยสร้างกรอบแนวคิดทุกอย่างภายใต้ความเชื่อที่ว่าความรู้ที่
ค้นพบสามารถสร้างเป็นกฎทั่วไป (generalizable) และเป็นวัตถุวิสัยที่เป็น
กลาง (neutral objectivity) ที่สามารถน าไปใช้ได้ในทุกช่วงเวลาและทุก
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บริบทของสังคม แต่ที่จริงแล้วความรู้ทุกอย่างตกอยู่ภายใต้สภาพการณ์เชิง
สังคม โดยในแต่ละช่วงของประวัติศาสตร์จะมีการนิยามความรู้ในลักษณะ
ที่แตกต่างกันไป ในการวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรมได้ชี้ให้เห็นว่าสังคมศาสตร์
นั้นถูกครอบง าด้วยแนวคิดเฉพาะของเชื้อชาติ ชนชั้นและเพศ นอกจากนี้
วิธีการหาความรู้โดยวิธีการสังเกตและการตั้งสมมติฐานโดยผ่านการ
รวบรวมข้อมูลและการอธิบายก็ตั้งอยู่บนสมมติฐานเชิงทฤษฎีของการ
ปฏิบัติเชิงสังคม-วัฒนธรรม ความเข้าใจที่แท้จริงของวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์จะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีข้อก าหนดเชิงสังคม-วัฒนธรรมซึ่งเป็น
ตัวก าหนดวัตถุประสงค์และเป็นสิ่งให้ความหมายรองรับอยู่  ชุมชน
วิทยาศาสตร์ (scientific communities) จึงไม่ใช่บุคคลเพียงกลุ่มเดียวที่
สามารถตัดสินความจริง แต่กลุ่มอ่ืนๆ ที่มีวิธีการใช้เหตุผลแบบอ่ืนก็
สามารถที่จะตัดสินอย่างถูกต้องได้ในสถานการณ์เดียวกัน ดังนั้น วิธีการหา
ความรู้แบบอ่ืนๆ เช่น วิธีการหาความรู้แบบเรื่องเล่า (narrative) และ
วิธีการหาความรู้แบบปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) เป็นต้น    
ก็ควรจะได้รับการให้ความส าคัญเช่นเดียวกับวิธีการหาความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์ 
 แนวการศึกษานโยบายสาธารณะภายใต้กรอบแนวคิดยุคหลัง
สมัยใหม่ที่ได้รับความสนใจมากข้ึนในแวดวงของการศึกษาการบริหารรัฐกิจ
ปัจจุบันแนวทางหนึ่งก็คือการศึกษานโยบายสาธารณะ “แนวการตีความ” 
(interpretive policy analysis หรือ hermeneutics)3 ซึ่งสาระส าคัญ

                                                 
3 ดูรายละเอียดการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตามแนวการตีความได้ใน  
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ของแนวการศึกษาอยู่ที่การหา “ความหมาย” (meaning) ต่างๆ ที่ซ่อนอยู่
ในนโยบาย โดยการชี้ให้เห็นว่าความหมายของนโยบายสาธารณะนั้นมิได้
อยู่ที่ตัวนโยบาย เช่น กฎหมายหรือถ้อยแถลงของนโยบายที่หน่วยงาน
ภาครัฐประกาศออกมาเพียงอย่างเดียว อย่างที่นักวิเคราะห์นโยบาย
สาธารณะตามแนวปฏิฐานนิยม (positivist approach) เชื่อถือกันอยู่ แต่
ความหมายของนโยบายสาธารณะขึ้นอยู่กับการตีความ การท าความเข้าใจ
ของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นๆ ด้วย  
 ตามแนวคิดของนักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะแนวการตีความ 
การกระท า เจตนารมณ์ จารีตปฏิบัติในองค์การ และธรรมเนียมปฏิบัติใน
สังคมต่างก็มีส่วนส าคัญในการสร้างและก าหนดความหมายให้กับสิ่งที่
เรียกว่านโยบายสาธารณะด้วยกันทั้งสิ้น ดังนั้นนโยบายสาธารณะจึงได้รับ
การพิจารณาในฐานะที่เป็น “ตัวบท” (text) ประเภทหนึ่งที่นักวิเคราะห์
นโยบายสาธารณะต้องเข้าไป “อ่าน” หรือ “ตีความ” เพ่ือเปิดเผยให้เห็น
ถึงความหมายที่ซ่อนเร้นอยู่ ซึ่งจะน าไปสู่การเข้าใจถึงเอกลักษณ์หรือตัวตน
และค่านิยมต่างๆ ในสังคมที่แฝงเร้นอยู่ในนโยบายสาธารณะนั้นๆ และ 
ด้วยเหตุนี้ การศึกษานโยบายสาธารณะแนวการตีความจึงเป็นการขยาย
แนวคิดและขอบเขตของการศึกษานโยบายสาธารณะให้กว้างขวางออกไปสู่
สิ่งที่เรียกว่า “การศึกษานโยบายเชิงวัฒนธรรม” (policy culture 
approach) หรือ “การศึกษานโยบายภายใต้บริบทเฉพาะ” (contextual 

                                                                                                        
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2546, น. 85-92. และ Hajer and Wagenaar, 2003, pp. 
228-246.   
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policy inquiry) ซึ่งไม่เฉพาะผู้ที่ก าหนดนโยบาย ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติ 
หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการนโยบายเท่านั้น ที่จะสามารถให้
ความหมายหรือตีความนโยบายสาธารณะได้ แต่คนอ่ืนๆ ก็สามารถให้
ความหมายและตีความนโยบายสาธารณะได้เช่นเดียวกัน  
 เนื่องจากการที่นโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของการตีความ การหา
ความหมายและการสร้างความหมาย ซึ่งท าให้นโยบายหนึ่งๆ มีได้หลาย
ความหมาย ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนมองและมองจากจุดยืนใด ดังนั้น การ
ต่อสู้ในกระบวนการนโยบายจึงเป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างการพยายาม
ท าให้เกิดความเห็นพ้องต้องกันในนโยบายนั้นๆ กับการพยายามสร้าง
ความหมายอ่ืนๆ ให้กับนโยบายเดียวกัน ถ้าหากผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ พยายามท าให้นโยบายใดนโยบายหนึ่งมีความหมายเดียว
เพ่ือให้เกิดความเห็นร่วมกัน ประชาชน ผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายนั้น ก็สามารถ “อ่าน” หรือ “ตีความ” นโยบาย
ดังกล่าวในแบบท่ีตัวเองต้องการได้เช่นเดียวกัน โดยนัยนี้  นโยบาย
สาธารณะก็คือ “ตัวบท” (text) แบบหนึ่งที่เปิดให้อ่านและตีความได้
หลากหลายจากบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ลักษณะส าคัญประการหนึ่งของการศึกษานโยบายสาธารณะแนว
การตีความคือการที่นักวิเคราะห์นโยบายจะต้องประกาศจุดยืน คุณค่าและ
ความเชื่อของตัวเองให้ชัดเจนก่อน มิใช่การปิดบังอ าพรางไว้ภายใต้ข้ออ้าง
ของความเป็นวิทยาศาสตร์ หรือการสังเคราะห์อย่างเป็นวัตถุวิสัย อย่างที่
มักปฏิบัติกันในแวดวงของนักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะแนวปฏิฐานนิยม 

การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ 79



80 
 

 

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การวิเคราะห์นโยบายแนวการตีความเสนอให้มี
การวิเคราะห์ตัวของนักวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้วย ไม่ใช่มองว่า
นักวิเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลางอย่างการวิเคราะห์แนวปฏิฐานนิยม 
ซึ่งการที่นักวิเคราะห์นโยบายแนวการตีความมีทัศนะดังกล่าวตั้งอยู่บน
สมมุติฐานหรือความเชื่อที่ว่า ความหมายเป็นเรื่องของการตีความ และการ
ตีความเป็นเรื่องของคณุค่า ไม่ใช่ปลอดจากคุณค่า เนื่องจากการตีความเป็น
การท าความเข้าใจโดยผ่านบริบทและสภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่ง
เสมอ ดังนั้น ตามแนวคิดของการตีความจึงไม่มีสิ่งที่เรียกว่าข้อเท็จจริงหรือ
ข้อมูลที่มีความหมายในตัวเอง สรรพสิ่งจะมีความหมายก็ต่อเมื่อมนุษย์เข้า
ไปให้ความหมายกับสิ่งต่างๆ เหล่านั้นในรูปของการตีความ การท าความ
เข้าใจที่ต่อเนื่องไม่รู้จบ ซึ่งการที่จะตีความอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับจินตนาการ 
ประสบการณ์และความสามารถของแต่ละคนซึ่งมีไม่เหมือนกันและไม่
เท่ากัน  
 เป้าหมายของการศึกษานโยบายสาธารณะแนวการตีความไม่ได้อยู่
ที่การสร้างค าอธิบายเชิงเหตุผล (causal explanation) หรือการท านาย
อนาคตล่วงหน้าอย่างวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะแนวปฏิฐานนิยม แต่
อยู่ที่การพยายามท าความเข้าใจ (understanding) การกระท าและ
ความรู้สึกนึกคิดของคนท่ีมีต่อนโยบายนั้นๆ มากกว่า นอกจากนี้ เป้าหมาย
ของการศึกษานโยบายสาธารณะแนวการตีความยังมิได้อยู่ที่การค้นหา
ค าตอบให้กับปัญหาสังคม อย่างแนวการศึกษานโยบายของนักปฏิฐานนิยม 
แต่อยู่ที่การท าความเข้าใจมนุษย์ โดยเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่
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ประชาชนในปัญหานโยบายต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเลือก
ได้ด้วยตนเอง  
 นอกจากการศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตามแนวการ
ตีความดังที่ได้อธิบายมาข้างต้นแล้ว องค์ประกอบของแนวคิดทฤษฎียุค
หลังสมัยใหม่อีกหลายประการก็สามารถน ามาใช้เป็นกรอบในการศึกษา
วิเคราะห์นโยบายสาธารณะและเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมในเชิงปฏิบัติได้
เช่นเดียวกัน เช่น แนวคิดเกี่ยวกับอภิต านาน (metanarrative) การ
วิเคราะห์ภาษา (language analysis) และการบริหารจัดการชีวิต 
(governmentality) เป็นต้น4 ส าหรับในที่นี้ผู้เขียนจะได้กล่าวถึงประเด็น
เหล่านี้แต่พอสังเขป 
 ในแง่ของอภิต านาน (metanarrative) นั้น แนวคิดยุคหลัง
สมัยใหม่มองว่าตัวนโยบายที่ก าหนดโดยผู้มีอ านาจในโครงสร้างอย่างเป็น
ทางการของการบริหารรัฐกิจนั้นเป็นเพียงอภิต านานเร่ืองหนึ่งจากบรรดา
เรื่องเล่า (narrative) ของกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย และการที่
นโยบายดังกล่าวได้รับการก าหนดเป็นแนวปฏิบัติขององค์การหรือ
หน่วยงานเป็นผลมาจากการครอบง าและการใช้อ านาจกดขี่กลุ่มอ่ืนๆ ของ
บุคคลที่อยู่ในอ านาจภายใต้โครงสร้างอย่างเป็นทางการของการบริหาร   
รัฐกิจ การที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถท าได้โดยการสลาย          
“อภิต านาน” ของผู้ที่ครอบง า แล้วแทนที่ด้วย “เรื่องเล่า” ของ “คน     

                                                 
4 ดูรายละเอียดแนวการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะตามแนวคิดยุคหลัง

สมัยใหม่เหล่านี้ได้ใน Hajer and Wagenaar, 2003, pp. 247-265.  
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ตัวเล็กตัวน้อย” โดยการเปิดโอกาสให้กลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลายใน
สังคมซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ในแง่ของการวิเคราะห์ภาษา (language analysis) นั้น แนวคิด
ยุคหลังสมัยใหม่มองว่านโยบายสาธารณะนั้นไม่ได้มีนโยบายที่ “จริง” 
(Truth – T ตัวใหญ่) และนโยบายท่ี “ดี” (Good – G ตัวใหญ่) เพียง
นโยบายเดียวที่ทุกคนในสังคมจะต้องถือปฏิบัติ แต่นโยบายที่ “จริง” 
(truth – t  ตัวเล็ก) และนโยบายท่ี “ดี” (good - g ตัวเล็ก) สามารถจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและช่วงเวลาในประวัติศาสตร์  และ
ประชาชนแต่ละกลุ่มควรจะมีโอกาสก าหนดนโยบายที่ “จริง” (truth) และ 
“ดี” (good) ของตนโดยไม่ถูกครอบง าจากนักบริหารรัฐกิจที่อยู่ใน
โครงสร้างอ านาจที่เป็นทางการ  

ในแง่ของการบริหารจัดการชีวิต (governmentality) นั้น แนวคิด
ยุคหลังสมัยใหม่มองว่าในการก าหนดนโยบายสาธารณะแบบดั้งเดิมนั้นจะ
เน้นที่กิจกรรมของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่จากแนวคิดเรื่อง
การบริหารจัดการชีวิตได้ชี้ให้เห็นว่า “การบริหารจัดการ” (governance) 
ในยุคหลังสมัยใหม่ควรเป็นเรื่องของการเจรจากันระหว่างตัวแสดงกลุ่ม
ต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกึ่งภาครัฐที่หลากหลาย แนวคิดของ
การบริหารจัดการ (governance) ชี้ให้เห็นว่านอกจากรัฐและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับภาครัฐแล้ว ยังมีกลไกของการจัดการที่ส าคัญอ่ืนๆ เช่น ชุมชน
และหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐที่มีแนวคิดและหลักการปฏิบัติที่เป็นเอกภาพ
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ในกลุ่มของตนอีกเป็นจ านวนมาก ซ่ึงหมายความว่าในการก าหนดนโยบาย
สาธารณะนั้น ภาครัฐจะต้องมองตนเองในฐานะที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งสังคม
เครือข่าย (network society) และเป็นเพียงองคาพยพหนึ่งในโครงสร้างที่
ใหญ่กว่าเท่านั้น 

ดังนั้น ในการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ การก าหนดนโยบาย
สาธารณะจึงไม่ควรจะผูกขาดโดยนักบริหารรัฐกิ จที่อยู่ในอ านาจตาม
โครงสร้างอย่างเป็นทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่ควรจะเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กระบวนการในการก าหนดนโยบาย
ควรเป็นลักษณะของการปรึกษาหารือจากทุกฝ่าย โดยเน้นการก าหนด
นโยบายจากล่างขึ้นบน (bottom-up) แทนที่จะเป็นบนลงล่าง (top-
down) ไม่ควรผูกขาดอยู่กับวิธีการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์เท่านั้น แต่
ควรให้ความส าคัญกับวิธีการหาความรู้แบบอ่ืนๆ ในการได้มาซึ่งนโยบาย
สาธารณะ เช่น วิธีการหาความรู้แบบเรื่องเล่า (narrative) และวิธีการหา
ความรู้แบบปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) และวิธีการหาความรู้
แบบการตีความ (hermeneutics) เป็นต้น บทบาทของนักบริหารรัฐกิจ จึง
ไม่ใช่การก าหนดนโยบายสาธารณะให้ประชาชนท าตามเช่นในอดีตอีกต่อไป 
แต่ควรปรับบทบาทเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก (facilitator) ท าหน้าที่
เป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือประชาชนให้สามารถตรวจสอบผลประโยชน์
ของตนและปล่อยให้ประชาชนตัดสินใจด้วยตัวของเขาเอง 
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3.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Governance)   
 แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ในเรื่อง “การบริหารจัดการชีวิต” 
(governmentality) ซึ่งมีแนวคิดหลักว่า อ านาจในการปกครองหรือการ
บริหารประเทศนั้นไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือผู้บริหารแต่เพียงกลุ่มเดียว  แต่
มาจากกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายของสถาบันและ
การปฏิบัติที่แตกต่างกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนแนวคิดเรื่องอ านาจ
ของฟูโก (Michel Foucault) ที่ว่าอ านาจไม่ได้มีที่มาจากแหล่งเดียวจาก
บนลงล่าง แต่อ านาจมีลักษณะกระจัดกระจายทุกทิศทุกทาง (Joseph, 
2004, p. 154) 
 ในอดีตค าว่า “การบริหาร” (administration) มักจะหมายถึงการ
บริหารภาครัฐหรือภาคสาธารณะเป็นการเฉพาะ  ส่วนการบริหารใน
ภาคเอกชนมักนิยมเรียกว่า “การจัดการ” (management) และค าว่า 
“สาธารณะ” (public) มีความหมายเพียงแคบๆ คือหมายถึงการ
บริหารงานของรัฐบาล แต่ในปัจจุบันความหมายของสิ่งที่เรียกว่า 
“สาธารณะ” ได้มีการขยายออกไป โดยมีการรวมเอาภาคประชาชน ภาค
ธุรกิจและสังคมเข้าไว้ด้วย (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2547, น. 168-9) ใน
แวดวงวิชาการบริหารรัฐกิจเราจึงพบเห็นค าว่า “การบริหารจัดการ” หรือ 
“governance” ในภาษาอังกฤษแพร่หลายมากขึ้น โดยเฉพาะในต าราการ
บริหารรัฐกิจในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ต่อเนื่องมาถึงต้นศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
สื่อความหมายถึงการบริหารจัดการภาคสาธารณะ โดยการผสมผสานการ
จัดการแบบภาคธุรกิจเอกชนเข้ากับการบริหารงานภาครัฐ หรือกล่าวอีก 

การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่84



85 
 

 

นัยหนึ่งก็คือการบริหารงานภาครัฐในยุคหลังสมัยใหม่ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานภาคสาธารณะโดยรวมเท่านั้น 
 เฟรดเดอริกสัน (Federickson, 2003, p. 225) ได้อธิบายไว้ว่า 
แม้แนวคิดทฤษฎีของการบริหารจัดการ (governance) จะมีความส าคัญ
มากขึ้นในแวดวงวิชาการบริหารรัฐกิจ แต่ค านี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า
หมายถึงอะไรแน่ โดยทั่วไปมักจะใช้ค านี้แทนค าว่าการจัดการภาครัฐ 
(public management) และการบริหารรัฐกิจ (public administration) 
แต่โดยสาระส าคัญแล้วการบริหารจัดการ (governance) เป็นค าที่ใช้
อธิบายการเปล่ียนแปลงของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับสังคม การ
เพ่ิมขึ้นของการเป็นส่วนเสี้ยวและการเป็นรัฐกลวง (hollow state)5 ซึ่ง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพ้ืนฐานในกระบวนการและธรรมชาติของการ
บริหารรัฐกิจ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด
เกี่ยวกับสิ่ งซึ่ งรัฐบาลควรท าและวิธีการที่ รั ฐบาลควรใช้  และการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบังคับให้นักวิชาการบริหารรัฐกิจต้องอธิบายความ
จริงแบบใหม่ (new realities) ตามกรอบแนวคิดของตน ซึ่งสิ่งที่เป็น
ค าอธิบายของนักวิชาการเหล่านี้เรียกชื่อรวมกันอย่างกว้างๆ ว่า “การ

                                                 
5 รัฐกลวง (hollow state)  หมายถึงการที่รัฐบาลลดบทบาทของตนใน

ฐานะผู้จัดหาสินค้าสาธารณะโดยตรง และถ่ายโอนภาระหน้าที่ดังกล่าวไปสู่องค์ กร
หรือหน่วยงานภายนอก เช่น ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ โดยการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ (privatization) และการท าสัญญาจ้าง (contracting) หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแทน เป็นต้น   
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บริหารจัดการ” (governance)  
ในบรรดาความพยายามของนักวิชาการดังกล่าว เฟรดเดอริกสัน 

ได้สรุปแนวคิดหลักของการบริหารจัดการ (governance) ออกมาเป็น 3 
แนวคิด ดังต่อไปนี้ (Federickson, 2003, pp. 210-227) 

แนวคิดแรก การบริหารจัดการ คือ แนวคิดซึ่งมีศักยภาพในการ
รวบรวมวรรณกรรมของการจัดการภาครัฐและนโยบายสาธารณะที่มี
ขอบเขตกว้างขวางเข้าด้วยกัน โดยการใช้การอธิบายเชิงวัตถุวิสัยและ
มุ่งเน้นการสร้างความรู้จากการวิจัย โดยค าถามพ้ืนฐานที่เป็นแกนกลางของ
การวิจัยก็คือ ระบอบหน่วยงาน โครงการและกิจกรรมของภาครัฐควรจะมี
การจัดองค์การและจัดการอย่างไรเป้าหมายที่ตั้ ง ไว้จึ งจะประสบ
ความส าเร็จ การบริหารจัดการตามแนวคิดนี้ท่ีจริงแล้วก็คือค าแทนของ   
ค าว่าการบริหารรัฐกิจและการน านโยบายไปปฏิบัติ และทฤษฎีของการ
บริหารจัดการตามแนวคิดนี้ก็คือโครงการที่พยายามรวบรวมความรู้ที่
หลากหลายในลักษณะที่เป็นสหสาขาวิชาเพ่ือน าไปสร้างเป็นกรอบการ
ท างานซึ่งครอบคลุมขอบเขตกิจกรรมทุกอย่างของรัฐบาล  

แนวคิดที่สอง การบริหารจัดการ คือ การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management - NPM) หรือการจัดการนิยม 
(managerialism) ซึ่งเป็นตัวแบบของการบริหารจัดการที่มีการน าไปใช้
อย่างแพร่หลายในประเทศกลุ่มเวสต์มินเตอร์ (Westminster)6 ที่ได้มีความ

                                                 
6 ประเทศกลุ่มเวสต์มินเตอร์ (Westminster)  หมายถึง ประเทศที่ปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาตามตัวแบบทางการเมืองในประเทศอังกฤษ ซึ่ง
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พยายามอย่างจริงจังในการปฏิรูปภาครัฐโดยการนิยามและตัดสินสิ่งซึ่ง
รัฐบาลควรท าและไม่ควรท า รวมถึงการการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ
สาธารณะ โดยมีแนวคิดหลักอยู่ 6 ประการ คือ (1) การท าให้รัฐบาลมี
ผลงานมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ าลง (2) การใช้กลไกตลาดเข้ามาแก้ไข
ข้อบกพร่องของระบบราชการ (3) การให้ความส าคัญกับลูกค้าหรือ
ผู้รับบริการ (4) การกระจายอ านาจ (5) การปรับปรุงศักยภาพของรัฐบาล
ในการก าหนดและการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ และ (6) ความ
รับผิดชอบของรัฐบาลในการท าตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับประชาชน  

แนวคิดที่สาม การบริหารจัดการ คือ กลุ่มของทฤษฎีที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อมโยงระหว่างสถาบัน การเส่ือมถอยของอ านาจอธิปไตย การ  
ก้าวข้ามเขตแดน และการแยกเป็นส่วนเส้ียวของสถาบัน หรือกล่าวอีก   
นัยหนึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งแห่งที่ของการบริหารรัฐกิจเพ่ือ
ตอบสนองต่อการท้าทายที่เกิดจากการสึกกร่อนและแตกเป็นส่วนเสี้ยวของ
รัฐ โดยมุ่งไปสู่ทฤษฎีของความร่วมมือ เครือข่ายและการสร้างและการธ ารง
รักษาสถาบัน  

 

                                                                                                        
ได้แก่ประเทศในเครือจักรภพ (Commonwealth) ส่วนใหญ่ และอดีตประเทศใน
เครือจักรภาพ โดยช่ือเรียกดังกล่าวมาจากพระราชวังเวสต์มินเตอร์ (Westminster 
Palace) ซึ่งเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาอังกฤษ โดยประเทศในกลุ่มเวสต์มินเตอร์ที่ส าคัญที่มี
การปฏิรูปตามแนวการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และ
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
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 แนวคิดของการบริหารรัฐกิจในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 จนถึง
ทศวรรษที่ 1960 จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของระบบราชการ ล าดับชั้นของการ
บังคับบัญชาและความรับผิดชอบ จนกระทั่งถึงในช่วงทศวรรษที่ 1970 
เป็นต้นมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเกิดขึ้นทั้งในแง่ของขอบเขตและ
ธรรมชาติของการบริหารรัฐกิจ และในฐานะที่เป็นอาชีพและเป็นสาขาวิชา 
น่ันคือ รัฐบาลในช่วงทศวรรษ 1970 1980 และ 1990 ได้ลดการมุ่งเน้น
เรื่องล าดับขั้นของสายการบังคับบัญชา มีการกระจายอ านาจมากขึ้น และ
ความต้องการที่จะลดบทบาทของตนในฐานะตัวแสดงหลักโดยถ่ายโอน
บทบาทหน้าที่ไปสู่ภาคเอกชนมีมากขึ้น 
 กระแสของการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก ท าให้การบริหาร   
รัฐกิจต้องมีการปรับตัวและแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมในการด าเนิน
นโยบายและการให้บริการสาธารณะ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมี
ความแตกต่างกันในแต่ละบริบทของสังคม แต่องค์ประกอบส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงมีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวได้แก่ การ
จัดการและวิธีการแบ่งสรรทรัพยากรที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการตลาด การ
เพ่ิมขึ้นของการพ่ึงพาองค์กรภาคเอกชนในการส่งมอบบริการสาธารณะ 
และการกระจายอ านาจและลดบทบาทหน้าที่ของภาครัฐในฐานะที่เป็น  
ตัวแสดงหลักของกระบวนการนโยบายในสังคม 
 ไม่เพียงแต่ธรรมชาติของรัฐบาลเท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลง แต่
อ านาจและความรับผิดชอบของเมือง รัฐและประเทศก็ลดน้อยลง โดย
ภาคเอกชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น แนวคิดของการ
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บริหารประเทศมีความเป็นระบบราชการน้อยลง ระบบสายการบังคับ
บัญชาอ่อนลง และการพ่ึงพาอ านาจสั่งการจากส่วนกลางลดน้อยลง และ
ในช่วงสองทศวรรษสุดท้ายของศตวรรษที่  20 ได้มีก ารเกิดขึ้นของ       
“รัฐกลวง” (hollow state) ซ่ึงหมายถึงการที่รัฐบาลลดบทบาทของตนใน
ฐานะผู้จัดหาสินค้าสาธารณะโดยตรง โดยการท าสัญญาจ้าง (contract) 
หน่วยงานภายนอกเข้ามาเป็นผู้ให้บริการสาธารณะแทน  
 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นการท้าทายอย่างรุนแรงต่อแนวคิด
ทฤษฏีการบริหารรัฐกิจที่มีอยู่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทฤษฎีที่เป็นแกนกลางของสาขาวิชา ซึ่งตาม
แนวคิดแบบดั้งเดิมนั้น ค าว่า “สาธารณะ” (public) ในค าว่า “การบริหาร
รัฐกิจ” (public administration) หมายถึงรัฐบาล (government) เมื่อ
บทบาทดั้งเดิมของรัฐบาลเปลี่ยนแปลง และความคาดหวังเกี่ยวกับบทบาท
ของรัฐบาลในสิ่งที่จะต้องท าเปลี่ยนแปลง การบริหารรัฐกิจจึงถูกบังคับให้
ต้องมีการนิยามและก าหนดต าแหน่งแห่งที่ของตนเองใหม่ ทั้งในส่วนของ
การน าไปประยุกต์ใช้และในส่วนที่เป็นสาขาวิชา และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
โลกแห่งความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไป นักวิชาการทางด้านบริหารรัฐกิจ 
จึงถูกบังคับให้ต้องปรับแนวคิดในสาขาวิชาของตนและพ้ืนฐานเชิงทฤษฎี
กันใหม่ เช่น ความหมายของค าว่า “สาธารณะ” (public) ในค าว่า การ
บริหารรัฐกิจ (public administration) ภายใต้บริบทของรัฐกลวง 
(hollow state) จะต้องมีการนิยามกันใหม่ โดยจะต้องรวมเอาสถาบันและ
องค์กรที่หลากหลาย ซึ่งก่อนหน้านี้เคยได้รับการพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่อยู่
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นอกขอบเขตของรัฐบาลเข้ามาด้วย เป็นต้น7  
ในปัจจุบันเส้นแบ่งระว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไม่ชัดเจนเหมือนใน

อดีต โดยมีการน าเอาแนวคิดการบริหารจัดการแบบภาคธุรกิจเข้ามาใช้ใน
การบริหารงานภาครัฐอย่างมาก เช่น การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (new 
public management - NPM) และการสร้างระบบราชการใหม่ 
(reinventing government) เป็นต้น ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวได้น าไปสู่การ
ลดบทบาทและอ านาจของระบบราชการ (downsizing) การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจ (privatization) การจ้างเหมาภาคเอกชน (contracting out) 
และการกระจายงานให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาด าเนินการ (outsourcing) ซึ่ง
สาเหตุส าคัญที่ท าให้ต้องมีการน าเทคนิคและวิธีการบริหารเหล่านี้มาใช้ใน
ภาครัฐก็คือ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 20 ได้มีการโจมตีการบริหารในภาครัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ระบบราชการว่ า เป็นที่มาของเสื่ อมถอยของ
ประสิทธิภาพการบริหาร และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร ในขณะที่ภาคเอกชนได้
แสดงให้เห็นว่ามีความก้าวหน้ามากกว่า ดังนั้น ภาครัฐจึงมีความพยายามที่
จะน าแนวคิดและเทคนิคการบริหารจัดการจากภาคเอกชนเข้ามาใช้ เพ่ือให้
การบริหารจัดการในภาครัฐมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้ดีข้ึน  

 

                                                 
7 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทฤษฎีการบริหารรัฐกิจ

เหล่านี้เพิ่มเติมได้ใน Frederickson, 2003, pp. 207-8. 
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ดังนั้น สิ่งที่จะพบเห็นได้มากยิ่งขึ้นในการบริหารรัฐกิจในอนาคต  
ก็คือ การให้บริการสาธารณะโดยภาคเอกชน กิจกรรมที่เคยผูกขาดหรือกึ่ง
ผูกขาดโดยรัฐในอดีตจะถูกถ่ายโอนไปสู่ภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐ
มากขึ้น ซึ่งแสดงถึงการที่ภาครัฐลดอ านาจและบทบาทลง ในขณะที่กลุ่ม 
องค์การ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ในสังคมจะมีอ านาจและบทบาทในการ
บริหารรัฐกิจเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ ส าหรับในแง่ของความเป็นสาขาวิชาหรือใน
เชิงทฤษฎีนั้น นักวิชาการบริหารรัฐกิจจะต้องแสวงหาแนวคิดทฤษฎีหรือ
ค าอธิบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐกันใหม่ เนื่องจากตัวแสดงที่เข้า
มาเกี่ยวข้องกับการจัดการภาคสาธารณะไม่ได้จ ากัดอยู่ เฉพาะการ
บริหารงานของรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่เรื่องของการบริหาร
จัดการภาคสาธารณะมีการขยายขอบเขตออกไปโดยรวมเอาภาคประชาชน 
ภาคธุรกิจและสังคมเข้าไว้ด้วย ท าให้แนวคิดทฤษฎีการบริหารรัฐกิจยุค
สมัยใหม่ไม่เพียงพอต่อการอธิบายความเป็นไปในสังคมและการประยุกต์ใช้
ในเชิงปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมอีกต่อไป 

3.2.5 แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมการบริหารรัฐกิจ (Public 
Administration Ethics) 
 จริยธรรมการบริหารรัฐกิจ (public administration ethics) ใน
ยุคสมัยใหม่ถูกครอบง าโดยกรอบแนวคิดเชิงจริยธรรมที่แตกต่างกัน  2 
ประการ คือ จริยธรรมระบบราชการ (bureaucratic ethos) และ
จริยธรรมประชาธิปไตย (democratic ethos)8  

                                                 
8 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดเชิงจริยธรรมทั้ง 2 ประการ และข้อโต้แย้ง
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จริยธรรมระบบราชการ (bureaucratic ethos) มีแนวคิดพ้ืนฐาน
ว่านักบริหารรัฐกิจในระบอบประชาธิปไตยมีพันธะทั้งในเชิงกฎหมายและ
เชิงศีลธรรมท่ีจะบังคับใช้กฎหมายและน านโยบายที่ก าหนดโดยตัวแทนที่
ได้รับการเลือกต้ังจากประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไปปฏิบัติ โดยเชื่อ
ว่าการตัดสินใจของตัวแทนดังกล่าวแสดงถึงเจตจ านงสาธารณะ ความชอบ
ธรรมของจริยธรรม (ethos’s legitimacy) ดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐาน
ที่ว่าในระบอบประชาธิปไตยนั้น ประชาชนมีอ านาจสูงสุด เมื่อประชาชน
แสดงเจตจ านงอะไรออกมา ทั้งโดยผ่านการเลือกตั้งทางตรงหรือโดยผ่าน  
ผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้ง ผู้บริหารไม่มีเหตุผลเชิงจริยธรรมที่จะต่อต้าน
เจตจ านงเหล่านั้น สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องท าก็คือการน าเจตจ านงสาธารณะ
ดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นกลาง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

ส่วนจริยธรรมประชาธิปไตย (democratic ethos) แม้จะยอมรับ
แนวคิดที่ว่าการบริหารและการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติควรจะต้อง
สะท้อนเจตจ านงของผู้ใต้ปกครอง แต่ส านักนี้เชื่อว่าไม่มีการสื่อสารทางตรง
และไม่คลุมเครือจากประชาชนไปถึงตัวแทน และส่งผ่านลงไปตามล าดับ
ชั้นในระบบราชการได้อย่างแท้จริง ในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นเป้าหมาย
ของระบบราชการมักจะไม่ได้ถูกก าหนดจากระบวนการทางการเมือง
โดยตรง และนักการเมืองไม่สามารถควบคุมระบบราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง แต่ผู้บริหาร (ในระบบราชการ) มีพ้ืนที่ทาง

                                                                                                        
ต่างๆ ได้ใน Woller and Patterson, 1997. 
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จริยธรรม (ethical space) ของตน จึงไม่สามารถเป็นผู้รับใช้สาธารณะที่มี
เป็นกลางในเชิงคุณค่า (value-neutral) ดังที่จริยธรรมแบบระบบราชการ
ต้องการ ผู้สนับสนุนตัวแบบจริยธรรมประชาธิปไตยเห็นว่าผู้บริหารควร
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของชุดคุณค่าทางเลือกบางอย่าง ซึ่งประกอบด้วย
หลักการทางจริยธรรมบางอย่างที่สูงกว่าหลักการที่มีอยู่ในแนวคิดของการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย และจากแนวคิดดังกล่าวได้น าไปสู่การก าหนด
แนว “การบริหารอย่างมีจริยธรรม” (ethical administration) ซึ่งเป็น
ตัวก าหนดพฤติกรรมของข้าราชการให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว 
ผู้สนับสนุนจริยธรรมประชาธิปไตยพยายามที่จะแทนที่คุณค่าในระบบ
ราชการ เช่น ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความรับผิดชอบตามล าดับชั้น 
ผู้เชี่ยวชาญเชิงเทคนิค และเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ด้วยมุมมองที่
เหมาะสมของข้าราชการเอง โดยลดการเน้นคุณค่าดังกล่าวลงเพ่ือให้
สอดคล้องกับคุณค่าท่ีเป็นแกนกลางของประชาธิปไตย  

ความพยายามประการหนึ่งของนักทฤษฎีการบริหารนับตั้ งแต่
จริยธรรมระบบราชการถือก าเนิดข้ึนมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 จนถึงต้น
ศตวรรษที่ 20 ก็คือท าอย่างไรจึงจะสามารถประนีประนอมระหว่าง
จริยธรรมประชาธิปไตยและจริยธรรมระบบราชการเข้าด้วยกันได้ 
เนื่องจากแนวคิดหลายประการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณค่าประชาธิปไตย 
เช่น ความเท่าเทียม (equality) การมีส่วนร่วม (participation) และ
ปัจเจกบุคคลนิยม (individuality) มีความขัดแย้งอย่างตรงกันข้ามกับ
แนวคิดพ้ืนฐานหลายประการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมระบบ
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ราชการ เช่น การบังคับบัญชาตามล าดับชั้น (hierarchy) ความช านาญ
เฉพาะด้าน (specialization) และการไม่เป็นส่วนตัว (impersonality) 
เป็นต้น 

จริยธรรมระบบราชการ (bureaucratic ethos) มีบทบาท
ครอบง าทฤษฎีการบริหารในช่วงประมาณปลายศตวรรษที่ 19 ต่อเนื่องมา
จนถึงต้นศตวรรษที่ 20 นับตั้งแต่การเสนอแนวคิดเรื่องระบบราชการใน
อุดมคติของเวเบอร์ (Weber) แนวคิดเรื่องการแยกการเมือง (ในฐานะผู้
ก าหนดนโยบาย) ออกจากการบริหาร (ในฐานะผู้น านโยบายไปปฏิบัติ) 
ของวิลสันและกูดนาว (Wilson and Goodnow) และแนวคิดเรื่องการ
จัดการแบบวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์ (Taylor) จากแนวคิดกระแสหลัก
ดังกล่าวท าให้นับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 19 มาจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง
นักวิชาการผู้มีชื่อเสียงในสาขาการบริหารรัฐกิจต่างมองเรื่องของการวางตัว
เป็นกลาง (neutral) และประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะว่าไม่
เพียงเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกด้วย  

จากพ้ืนฐานของจริยธรรมระบบราชการดังกล่าวได้น าไปสู่การ
ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของนักบริหาร
รัฐกิจภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่ส าคัญ 6 ประการ (Woller and 
Patterson, 1997, p. 106) ได้แก่ (1) คุณค่าสูงสุดหรือเป้าหมายสุดท้าย
ของการบริหารไม่สามารถก าหนดโดยการวิเคราะห์ในเชิงเหตุผล แต่จะต้อง
มาจากการก าหนดโดยกระบวนการทางการเมือง (2) ความรู้และเทคนิคใน
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เชิงวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางที่จะน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดเพ่ือตอบสนองเป้าหมายทางการเมืองที่ได้ตั้งเอาไว้ (3) มีการแบ่งแยก
ออกจากกันระหว่างวิธีการ (means) และเป้าหมาย (ends) (4) การ
กระท าในเชิงการบริหารจะได้รับการตัดสินโดยเกณฑ์ที่เป็นกลางในเชิง
คุณค่า (value-free) ของประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่านั้น (5) นัก
บริหารรัฐกิจไม่ควรต่อต้านอ านาจของเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้งใน
ระบอบประชาธิปไตย แต่ควรจะแสวงหาวิธีการเชิงเทคนิคในการที่จะท าให้
ภารกิจที่ผู้มีอ านาจทางการเมืองเหนือกว่าเป็นผู้สั่งการลงมาตามช่องทาง
ของระบบราชการ และ (6) ตราบเท่าที่นักบริหารรัฐกิจได้ใช้ความพยายาม
เพ่ือให้บรรลุเจตจ านงสาธารณะตามลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น ก็ถือได้ว่า
ระบบราชการมีความชอบธรรมภายใต้สังคมแบบประชาธิปไตย  

ต่อมาในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 ถึงต้นทศวรรษที่ 1970 
แนวคิดของจริยธรรมระบบราชการได้ถูกโจมตีจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกลุ่มการบริหารรัฐกิจแนวใหม่ (New Public 
Administration - NPA) ซึ่งกลุ่มดังกล่าวได้โต้แย้งว่า แม้แนวคิดของความ
เป็นกลางเชิงจริยธรรมและระบบราชการภายใต้ระบบคุณธรรมอาจจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพแต่ไม่มีความชอบธรรม เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวไม่
ค านึงถึงความเป็นมนุษย์  ไม่ตอบสนองและขาดความรับผิดชอบในเชิง
ประชาธิปไตย คุณค่าแบบระบบราชการดังกล่าวน าไปสู่การปฏิบัติที่ไม่
ค านึงถึงบริบทและสถานที่ และการที่การบริหารรัฐกิจรับเอาจริยธรรม
ระบบราชการมาใช้ท าให้สาขาวิชาลดความชอบธรรม และได้รับการ
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พิจารณาว่าเป็นเพียงกลุ่มวิชาชีพหรือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งเท่านั้น 
โดยกลุ่มที่โจมตีแนวคิดของจริยธรรมระบบราชการได้เสนอว่าการบริหาร
รัฐกิจควรจะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการอ่ืนๆ เช่น ความเท่าเทียมทาง
สังคม ความยุติธรรม เกียรติยศ มนุษย์นิยมและความเมตตากรุณา เป็นต้น 
กล่าวโดยสรุปก็คือ กลุ่มนักวิชาการที่วิพากษ์หรือโจมตีแนวคิดจริยธรรม
ระบบราชการพยายามที่จะค้นหาและอธิบายถึงคุณค่าที่เป็นแก่นของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยเพ่ือเป็นรากฐานในการก าหนดพฤติการณ์
การบริหารต่อไป  

จริยธรรมระบบราชการและจริยธรรมประชาธิปไตยพยายามที่จะ
ตอบค าถามเก่ียวกับความสัมพันธ์ของปัจเจกบุคคลและสังคม โดยน าเสนอ
แนวคิดที่เป็นชุดของคุณค่าทั่วไปที่สามารถจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของนัก
บริหารรัฐกิจได้อย่างสากล โดยจริยธรรมระบบราชการเห็นว่านักบริหาร 
รัฐกิจจะต้องน านโยบายของหน่วยงานไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในขณะที่จริยธรรมประชาธิปไตยเห็นว่านักบริหารรัฐกิจ
จะต้องด า เนินการตามแนวทางจริยธรรมที่ตั้ งอยู่บน พ้ืนฐานของ
ประชาธิปไตย โดยทั้งสองแนวคิดต่างก็เชื่อว่ามีคุณค่าที่เป็นแกนกลางซึ่ง
สามารถค้นพบและใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของนักบริหาร
รัฐกิจได้โดยไม่จ ากัดอยู่ภายใต้กรอบของเวลาและสถานที่ 

ในกรณีของจริยธรรมระบบราชการ สิ่งที่ประกอบเป็นแกนกลาง
คือศาสตร์ของการบริหารในเชิงเทคนิค กฎเกณฑ์ในเชิงเทคนิคส าหรับการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพซึ่งมีการก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ โดยการใช้
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ทรัพยากรให้น้อยที่สุดคือสาระส าคัญของแนวคิด ภาษาของจริยธรรม
ระบบราชการคือภาษาของวิทยาศาสตร์ ส่วนในกรณีของจริยธรรม
ประชาธิปไตยได้วางคุณค่าแกนกลางไว้ที่เรื่องของความเท่าเทียม ความ
ยุติธรรมและความเมตตากรุณา โดยแทนที่แนวคิดพ้ืนฐานของคณิตศาสตร์
ด้วยแนวคิดของนักปรัชญาการเมือง ซึ่งเชื่อว่าคุณค่าแบบประชาธิปไตย
สามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารรัฐกิจได้ ภาษาของจริยธรรม
ประชาธิปไตยจึงเป็นภาษาของปรัชญาการเมือง ไม่ใช่ภาษาวิทยาศาสตร์ 
ตลอดช่วงยุคสมัยใหม่ความพยายามที่จะประนีประนอมแนวคิดทาง
จริยธรรมทั้งสองสายดังกล่าวเข้าด้วยกันยังไม่เคยประสบความส าเร็จอย่าง
แท้จริง 

เมื่อมองจากกรอบแนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ ความพยายามในการ
ประนีประนอมดังกล่าวไม่สามารถน าไปสู่ผลที่พึงปรารถนาได้ เนื่องจาก
แนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่ผิดพลาด นั่นคือแนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่
บนหลักการแบบพ้ืนฐานนิยม (foundationalism) หรือหลักการที่เชื่อว่ามี
กฎเกณฑ์ท่ีเป็นสากลหรือก่ึงสากล (universal or quasi-universal) ที่เป็น
มาตรฐานในการตัดสินพฤติกรรมเชิงจริยธรรม และมองปัจเจกบุคคลใน
ฐานะที่เป็นวัตถุซึ่งจะต้องถูกควบคุมโดยเครื่องมือเชิงการบริหาร (Woller 
and Patterson, 1997, p. 104-5)   

การวิพากษ์แนวคิดแบบพ้ืนฐานนิยมสามารถท าได้โดยใช้ทฤษฎี
การวิเคราะห์วาทกรรม (discourse) จากแนวคิดของแดร์ริดา (Derrida) 
ซึ่งเป็นแนวคิดเชิงอภิปรัชญาท่ีต่อต้านวาทกรรมโครงสร้าง (structured 
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discourse) หรือวาทกรรมแกนกลาง (centered discourse) โดย     
วาทกรรมดังกล่าวใช้จุดเริ่มต้นที่ก าหนดไว้ เช่น ประสิทธิภาพแบบระบบ
ราชการ หรือจริยธรรมประชาธิปไตย ในฐานะหลักการเชิงองค์การเพ่ือ
สร้างหรือจ ากัดบทบาทของกิจกรรมเชิงวาทกรรม โดยวาทกรรมของการ
บริหารรัฐกิจจะเป็นตัวก าหนด ก่อรูปและสร้างระบบซึ่งถูกเข้าใจว่าเป็นการ
บริหารที่มีเหตุผล (rationality) และเป็นลักษณะเฉพาะวิชา (technically) 
เมื่อมองจากทัศนะของนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ ทั้งจริยธรรมระบบ
ราชการและจริยธรรมประชาธิปไตยที่เป็นพ้ืนฐานของการบริหารรัฐกิจใน
ยุคสมัยใหม่เป็นเพียงสภาพการณ์ทางสังคมซึ่งมีวาทกรรมเป็นตัวสร้างและ
ก่อรูปขึ้นมา ภายใต้บริบททางสังคมในช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ที่เป็น
การเฉพาะ ไม่ได้มีความจริงแท้ในตัวเองแต่อย่างใด  

 นอกจากนี้ การวิพากษ์แนวคิดแบบพ้ืนฐานนิยมยังสามารถท าได้
จากทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่เรื่องการวิเคราะห์ภาษา (language analysis) 
ตามทัศนะของนักวิชายุคหลังสมัยใหม่เห็นว่าแนวคิดแบบพ้ืนฐานนิยามเป็น
ผลผลิตของความเข้าใจเรื่องภาษาที่ผิดพลาด นั่นคือ แนวคิดแบบพ้ืนฐาน
นิยมเชื่อว่าค า (word) ในภาษามีความหมายที่จริงแท้แน่นอนในตัวเองโดย
ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ แต่การวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิดของ
ทฤษฎีการวิเคราะห์ภาษาได้ชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วค าในภาษานั้นไม่ได้มี
ความหมายที่แน่นอนในตัวเอง เช่น ค าว่า “ประสิทธิภาพ” ซึ่งเป็นแนวคิด
แกนกลางของจริยธรรมแบบระบบราชการ และค าว่า “ความยุติธรรม” 
หรือ “ความเท่าเทียมทางสังคม” ซึ่งเป็นแนวคิดแกนกลางของจริยธรรม
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ประชาธิปไตยนั้น ไม่ได้เป็นค าที่มีความหมายแน่นอนในตัวเอง ค าดังกล่าว
เป็นประดิษฐกรรมที่ถูกสร้างขึ้นมาภายใต้บริบทของสังคมและช่วงเวลาใน
ประวัติศาสตร์เฉพาะ ดังนั้น ค าต่างๆ เหล่านี้จึงไม่ได้มีความหมายที่แท้จริง
ในตัวเองซึ่งสามารถยึดถือเป็นแก่นของการบริหารรัฐกิจได้อย่างเป็นสากล
โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ได้อย่างแท้จริง 

นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ได้เสนอทางเลือกที่สามขึ้นมาเพ่ือ
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคู่ตรงข้ามของจริยธรรมระบบราชการและ
จริยธรรมประชาธิปไตยดังกล่าว เรียกว่าแนวคิด “จริยธรรมการบริหาร” 
(administrative ethics) ซึ่งแนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของวิธีการ
ตีความ (hermeneutical approach) และวิธีการสนทนา (dialogic 
approach) (Woller and Patterson, 1997, p. 114-5) โดยในส่วนของ
วิธีการตีความนั้นเป็นการชี้ให้เห็นว่าทั้งจริยธรรมระบบราชการและ
จริยธรรมประชาธิปไตยที่เชื่อถือและปฏิบัติกันอยู่ในการบริหารรัฐกิจนั้น
เป็นเพียงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและสังคม ซึ่งปรากฏตัวและ
แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดภายใต้บริบททางสังคมและประวัติศาสตร์เฉพาะ
เวลาหนึ่งเท่านั้น มิได้เป็นเรื่องสิ่งสากลที่ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่แต่  
อย่างใด  ส าหรับในส่วนวิธีการสนทนานั้น จริยธรรมการบริหารจะเร่ิมต้น
ด้วยค าถามเชิงภววิทยา (ontology)9 หรือค าถามของสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ 

                                                 
9 ภววิทยา (ontology) เป็นแขนงหนึ่งของปรัชญาที่มุ่งศึกษาสภาวะแห่ง

ความเป็นจริง (reality)  หรือสารัตถะ (essence) ของสรรพสิ่งท้ังหลาย  เพื่อตอบ
ค าถามที่ว่าอะไรคือความเป็นจริงสูงสุด (ultimate reality) ของสรรพสิ่งทั้งหลายใน
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(being) เป็นการสร้างแนวคิดและประเภทของจริยธรรมการบริหารจาก
วิธีการสนทนา ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารตระหนักหรือยอมรับลักษณะของการ
สะท้อนกลับในกิจกรรมของมนุษย์ และไม่ยัดเยียดความแน่นอนตายตัว
ให้กับกิจกรรมที่เกิดจากความตั้งใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคลุมเครือที่ไม่อาจ  
แก้ไขได้  

ข้อเสนอแนะของนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ก็คือ นักวิชาการและ
นักบริหารรัฐกิจ ควรจะอธิบายความหมายของสภาพการณ์ทางสังคม
ภายใต้กรอบสังคมซึ่งนักวิชาการและนักบริหารรัฐกิจมีส่วนร่วมอยู่ และ
การตัดสินใจด าเนินการใดๆ จะต้องขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ของบริบททาง
สังคมและประวัติศาสตร์เฉพาะ เนื่องจากปัจเจกบุคลไม่อาจแยกตัวเอง
ออกมาจากบริบททางสังคมบนพ้ืนฐานของแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ 
ดังเช่นกรณีของจริยธรรมระบบราชการ (bureaucratic ethos) หรือการ
ตีความเอกสารอย่างเข้มงวดโดยไม่ค านึงถึงช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ 
ดังเช่นแนวคิดของจริยธรรมประชาธิปไตย (democratic ethos) ได้อย่าง
แท้จริง  

3.2.6 แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ (State) 
 ถึงแม้แนวคิดทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่จะมีความแตกต่างหลากหลาย
จนยากที่จะสรุปแนวคิดลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวได้ แต่ถ้าหากมองใน

                                                                                                        
จักรวาล ศึกษาถึงลักษณะของการมีอยู่เป็นอยู่ (being) ของสิ่งทั้งหลายว่าอะไรเป็นสิ่ง
ที่จริงแท้  จิตหรือวัตถุเป็นความจริงขั้นพื้นฐาน ภววิทยามีขอบข่ายกว้างขวางมาก
เพราะเป็นการแสวงหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งทั้งหลายในจักรวาล 
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ภาพรวมแล้วจะพบว่านักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่มีความเห็นที่สอดคล้อง
ต้อ งกัน ในแง่หนึ่ ง  นั่ นคื อ ในแง่ของการต่ อต้ าน เผด็ จการ  (anti-
authoritarian) และต่อต้านรัฐ (anti-state) (Frederickson and Smith, 
2003, p.152) โดยนักวิชาการกลุ่มนี้มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
เกี่ยวกับการเสื่อมถอยของรัฐ-ชาติและวิพากษ์แนวคิดเรื่องรัฐ (state) 
ดังนั้น ทฤษฎียุคหลังสมัยใหม่จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเด็น
ปัญหาที่ส าคัญที่สุดปัญหาหนึ่งในสาขาการบริหารรัฐกิจในปัจจุบัน นั่นก็คือ
ประเด็นเกี่ยวกับการเสื่อมสลายของรัฐ  
 รัฐ-ชาติสมัยใหม่ (modern nation-state) มีความส าคัญในฐานะ
ท่ีเป็นแกนกลางของการบริหารรัฐกิจ เนื่องจากการบริหารรัฐกิจยุค
สมัยใหม่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการมีรัฐ-ชาติ โดยผู้บริหารงานในภาครัฐคือ
ตัวแทนของรัฐและผลประโยชน์สาธารณะ แต่นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่
กลับวิพากษ์รัฐโดยได้ชี้ให้เห็นถึงความเสื่อมสลายและความพร่ามัวของ
แนวคิดรัฐ-ชาติ โดยนักวิชาการในกลุ่มนี้ได้ใช้แนวคิดเรื่องการรื้อสร้าง 
(deconstruction) การจินตนาการ (imagination) การสลายเส้นแบ่ง  
เขตแดน (deterritorialization) และการเปลี่ยนแปลง (alterity) เป็น
กรอบแนวคิดในการวิพากษ์แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ -ชาติในโลกยุคสมัยใหม่ 
(p.152) 
 รั ฐ -ชาติ สมั ย ใหม่ เ กิดขึ้ นมาพร้ อมๆกับยุ คแห่ งการรู้ แจ้ ง 
(enlightenment) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดแกนกลางในเรื่องอ านาจ
อธิปไตยของชาติ จากการรื้อสร้าง (deconstruction) ตามแนวคิดทฤษฎี
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ยุคหลังสมัยใหม่ได้ชี้ให้เห็นว่าแนวคิดเรื่องรัฐ-ชาติเป็นการสร้างทางสังคม 
(social construction) ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเฉพาะ โดยอาศัยต านานหรือ
เรื่องเล่าเป็นตัวสร้างความส าคัญ ใช้อ านาจในรูปแบบของความชอบธรรม
ภายใต้อ านาจอธิปไตย และการกระท าที่ชอบธรรมตั้ งอยู่บนพ้ืนฐานของ
การใช้อ านาจในนามของรัฐ โดยได้รับการคาดหวังจากประชาชนว่ารัฐจะ
สามารถรักษาระเบียบ ความมั่นคง ความสามารถในการท านายอนาคต
และการมีอัตลักษณ์ (identity) ของสังคมเอาไว้ได้ (p.153) 
 ฟูโก (Foucault) ได้ใช้แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการชีวิต 
(governmentality) ในการปฏิเสธมุมมองทั่วไปของรัฐสมัยใหม่โดย
ชี้ให้เห็นว่ารัฐไม่ใช่สิ่งที่มีความเป็นหนึ่งเดียว แต่มีลักษณะเป็นเครือข่ายของ
การปฏิบัติและสถาบันที่แตกต่างกัน อ านาจไม่ได้มีที่มาจากแหล่งเดียวแต่
มาจากชุดของกระบวนการและเทคนิควิธีที่หลากหลาย การบริหารจัดการ
ชีวิตมีจุดเริ่มต้นในระดับจุลภาคซึ่งอ านาจเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวัน อ านาจไม่ได้ถูกสร้างโดยชนชั้นปกครองแต่เป็นการใช้สิ่งที่มี
อยู่แล้ว โดยการรับมา ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
ตน ดังนั้น รัฐจึงเป็นโครงสร้างส่วนบน (superstructure) ในความสัมพันธ์
ของชุดของเครือข่ายอ านาจทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งก ากับร่างกาย เพศวิถี 
ครอบครัว ความเป็นเครือญาติ ความรู้ เทคโนโลยีและเรื่องอ่ืนๆ โดยรัฐ
และข้อห้ามต่างๆ ที่ออกโดยรัฐ จะสามารถด ารงอยู่ได้ก็เฉพาะการที่อ านาจ
ดังกล่าวมีรากฐานอยู่บนชุดของความสัมพันธ์ทางอ านาจท่ีหลากหลายไม่
สิ้นสุดเท่านั้น (Joseph, 2004, pp. 154-5)  
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ตามทัศนะของฟูโก รัฐไม่ใช่ผู้ใช้อ านาจในการบริหารจัดการที่เป็น
หนึ่งเดียว แต่รัฐมีลักษณะเป็นเครือข่ายของสถาบันและกิจกรรมที่มีความ
แตกต่างหลากหลายมาเชื่อมโยงอยู่ด้วยกัน  การใช้อ านาจในรัฐไม่ได้มาจาก
แหล่งเดียว และการไหลของอ านาจไม่ได้เกิดขึ้นในทิศทางเดียวจากบนลง
ล่าง หรือจากผู้ปกครองสู่ประชาชนเพียงทิศทางเดียวอย่างที่มีการเชื่อถือ
กันมาแต่เดิม แต่อ านาจมีที่มาจากหลายแหล่งและมีลักษณะกระจัด
กระจายทุกทิศทุกทาง โดยนัยนี้การใช้อ านาจจึงไม่ใช่เป็นการสร้างและ
ผูกขาดโดยชนชั้นปกครองเพียงฝ่ายเดียว แต่การใช้อ านาจในรัฐเป็นการ
ปะทะประสานระหว่างกลุ่มต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายเข้ามาใช้อ านาจ
เพ่ือเป้าหมายและผลประโยชน์ของกลุ่มตน  

นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่เห็นว่าแนวคิดเรื่องรัฐ-ชาติสมัยใหม่มี
ลักษณะเลื่อนไหล ไม่ชัดเจนและก าลังลดความส าคัญลงเรื่อยๆ การ
เคลื่อนย้ายของคน เงิน โรคติดต่อและมลภาวะเป็นพิษข้ามเขตแดนมีมาก
ขึ้น การยึดติดอยู่กับเขตพ้ืนที่ เขตการปกครองและประเทศใดประเทศหนึ่ง
ของประชาชนลดน้อยลง มีการท าธุรกิจในระดับโลกมากขึ้น และการท า
ธุรกรรมยุคใหม่ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะก้าวข้ามเขตแดน
ประเทศ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือความยากล าบากในการเก็บภาษีและการ
ควบคุมจากเจ้าหน้าที่รัฐ ในขณะที่ศัตรูของรัฐอาจจะเป็นประเทศอ่ืนและ
ในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นบุคคลหรือกลุ่มที่ไร้รัฐ การที่จะจัดการและ
ควบคุมการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารและความคิดโดยรัฐใดรัฐหนึ่ง
เป็นไปได้โดยยาก เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่ขึ้นอยู่กับพรมแดนและอ านาจ
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อธิปไตย (Frederickson and Smith, 2003, p. 153) 
 การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ ประกอบกับการเคลื่อนย้ายของ
คนจ านวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาการของเทคโนโลยีการคมนาคม
สื่อสารและข้อมูลข่าวสารสมัยใหม่ท าให้ปรากฏการณ์ต่างๆ ในโลกไม่
สามารถก าหนดได้ด้วยเส้นแบ่งแบบเดิมอีกต่อไป แนวคิดเรื่องรัฐ-ชาติซึ่ง
เป็นรูปแบบทางการเมืองที่ส าคัญของยุคสมัยใหม่ไม่มีความสามารถที่จะ
จัดการกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อ านาจอธิปไตยของรัฐ-ชาติถูกท้าทายอย่างรุนแรงจากปัญหาต่างๆ ที่มี
ลักษณะข้ามชาติ/ข้ามรัฐ (ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2547,  น. 37-40) 
นอกจากนี้ แนวคิดเรื่องรัฐ-ชาติในยุคสมัยใหม่ยังเสื่อมพลังลง เนื่องจากไม่
สามารถรักษาสถานะของการผูกขาดในการสร้างความจงรักภักดีของ
ประชาชนเพียงแหล่งเดียว แต่มีแหล่งของความจงรักภักดีอ่ืนๆ เกิดขึ้นอีก
มากมายในลักษณะที่เป็นเครือข่าย เช่น เครือข่ายทางศาสนา ภาษาและ
ชาติพันธุ์ เป็นต้น ซ่ึงการสร้างความผูกพันดังกล่าวมีความหมายไปไกลกว่า
แนวคิดเรื่องพรมแดนหรืออาณาเขตของรัฐ 
 การเมืองแบบรัฐ -ชาติของยุคสมัยใหม่ก าลังถูกท้าทายจาก
สถานการณ์ของโลกยุคหลังสมัยใหม่ ในสังคมที่มีความเชื่อมโยงแบบ
เครือข่ายไม่ได้มีเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับองค์กรทางการ
เมืองเท่านั้น แต่ประชาชนยังมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอ่ืนๆ ที่สร้างขึ้นมา
ภายนอกรัฐอีกด้วย (Frederickson and Smith, 2003, p. 154) ดังนั้น 
สถาบันการเมืองจึงไม่ใช่องค์กรหลักในการแก้ปัญหาของชีวิตในสังคมเพียง
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สถาบันเดียวอีกต่อไป และเมื่อไม่มีสถาบันหลักที่มีบทบาทในการสร้าง
ความเป็นหนึ่งเดียว การจัดโครงสร้างอ านาจตามล าดับชั้นในรูปพีระมิดจึง
หายไป เหลืออยู่เพียงความสัมพันธ์ในรูปของเครือข่ายอันซับซ้อน  

ถ้าหากข้อวิพากษ์ของนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่เกี่ยวกับรัฐ-ชาติ
เป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือแม้แต่ถูกต้องเพียงบางส่วน ย่อมส่งผลกระทบต่อการ
บริหารรัฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นคือ ถ้าแนวคิดเรื่องอ านาจอธิปไตย
ไม่ได้รับความเชื่อถือแล้วการบริหารรัฐกิจควรจะมีอยู่เพ่ือใคร และถ้าหาก
ระเบียบในเชิงสถาบันของความเป็นรัฐ-ชาติสูญเสียความชอบธรรมจาก
อิทธิพลของโลกาภิวัตน์แล้วการบริหารรัฐกิจจะต้องปรับตัวอย่างไร 
ประเด็นเหล่านี้คือตัวอย่างปัญหาที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารกิจทั้งใน
แง่ของทฤษฎีและในเชิงการปฏิบัติจะต้องหาค าอธิบาย10   

เมื่อมองจากทัศนะของนักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ เมื่อเส้นแบ่ง
เขตแดนของรัฐเริ่มเลือนราง ท าให้หน้าที่ของการบริหารและธรรมชาติของ
อ านาจมีการเปลี่ยนแปลง นักบริหารรัฐกิจจะต้องปรับบทบาทหน้าท่ีของ
ตนไปสู่ความเป็น “คนกลาง” (intermediaries) มากกว่าที่จะเป็น 
“เจ้านาย” (bosses) โดยมีหน้าที่หลักคือการปรับองค์การ ซึ่ ง
ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่มีลักษณะแตกต่างหลากหลายมาเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งใน
บริบทดังกล่าวการบริหารงานท่ีเหมาะสมจะเป็นไปได้โดยการกระจาย

                                                 
10 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมได้

ใน Frederickson and Smith, 2003, pp. 152-156. 
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อ านาจ การขยายสาขาการให้บริการ และโครงสร้างตามล าดับชั้นแบบ    
พีรามิดซึ่งเป็นตัวแบบที่อ านาจจะต้องถูกควบคุมและสั่งการ จะต้องถูก
แทนท่ีโดยโครงสร้างของการกระจายอ านาจที่เป็นการเชื่อมโยงแบบ
เครือข่ายหลายมิติ ซึ่งการมีอ านาจเป็นเรื่องของการติดต่อ การสื่อสาร และ
การนิยามความหมายของอ านาจจะเป็นการนิยามในแง่ที่เป็นอิทธิพลไม่ใช่
นิยามในแง่ของการเป็นเจ้านายอีกต่อไป  

ขอบเขตอ านาจในโลกยุคหลังสมัยใหม่จะมีลักษณะที่แตกแยกเป็น
ส่วนเสี้ยว เขตการปกครองขนาดเล็กจะเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ การรวมกัน
เป็นกลุ่มประเทศตามภูมิภาคต่างๆ ของโลก เช่น สหภาพยุโรป (Europe 
Union) จะหายไป โดยอ านาจและการเมืองเชิงภูมิภาคมีแนวโน้มจะตกอยู่
ในมือของเครือข่ายเจ้าหน้าที่เชิงเทคนิค นักบริหารรัฐกิจ ผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
เป็นตัวแทนของรัฐ และเครือข่ายของตัวแสดงซึ่งเป็นตัวแทนองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐและธุรกิจระดับโลก โดยนัยนี้ การบริหารรัฐกิจในโลกยุคหลังสมัยใหม่จะ
มีพลังอ านาจและความส าคัญมากข้ึนมิใช่ลดน้อยลง  

การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่จ าเป็นจะต้องพิจารณาภายใต้
แนวคิดแบบหลังชาติ (post-national) โดยการบริหารรัฐกิจในยุคหลังชาติ
จะถอยห่างออกจากตรรกของรัฐ (logic of state) หรือการสร้างชาติ 
(nation building) และหันไปสู่การแสวงหาความร่วมมือกันของสถาบัน
แบบหลายมิติ การพยายามเสาะหาการรวมกันข้ามเขตแดน และที่ส าคัญก็
คือการแสวงหาวิธีการซ่ึงจะช่วยพัฒนากระบวนการและกฎเกณฑ์ของการ
ตัดสินใจที่สามารถยอมรับได้ การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่จะมีลักษณะ
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เป็นเครือข่ายของข้อตกลงระหว่างหน่วยงานแบบเปิดแทนที่จะเป็นการรวม
อ านาจอยู่ที่หน่วยงานเดียว  

ทฤษฎีการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่จะเน้นที่การท างานเป็น
ทีม โดยมีเป้าหมายคือการลดโครงสร้างและสั่งการตามล าดับชั้นแล้วแทนที่
ด้วยหน่วยงานขนาดเล็กที่หลากหลาย และเนื่องจากไม่มีสถาบันที่เป็น
ศูนย์กลาง จุดเน้นของการบริหารจัดการจึงเคลื่อนไปอยู่ที่ความแตกต่าง
ทางสังคม ศาสนา เชื้อชาติและวัฒนธรรม การสร้างชาติในฐานะที่
เป้าหมายหลักของรัฐ -ชาติสมัยใหม่จะค่อยๆ ลดความส าคัญลง แม้
ประชาชนจะยังคงต้องการการยอมรับซึ่งกันและกันในฐานะของความ  
เป็นชาติ แต่แม้กระทั่งประเทศมหาอ านาจก็จะไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ปกป้องและให้บริการประชาชนของตนได้อย่างแท้จริง และการลด
ความส าคัญของเขตแดนในเชิงภูมิศาสตร์จะกระตุ้นให้มีการค้นหารูปแบบ
ใหม่ของการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์  
 ดังนั้น การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่จึงต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด
การบริหารรัฐกิจเป็นแบบหลังชาติ (post-national) โดยเปลี่ยนจากการ
บริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของรัฐหรือการสร้างชาติ  (nation 
building) ไปสู่การเน้นศักยภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น และเปลี่ยนจาก
แนวคิดเรื่องอ านาจอธิปไตยไปสู่การแสวงหาสถาบันที่หลากหลาย (multi-
institutional) การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่จะมีลักษณะเป็นเครือข่าย
ของข้อตกลงที่สอดคล้องกับองค์กรระบบเปิด แทนที่จะเป็นการจ ากัด
ขอบเขตอยู่ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนี้ การบริหารรัฐกิจยุค
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หลังสมัยใหม่จะเน้นที่การท างานเป็นทีม โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดโครงสร้าง
และการใช้อ านาจตามล าดับชั้น และแทนที่ด้วยโครงสร้างระดับจุลภาคที่
หลากหลาย และเนื่องจากไม่มีสถาบันที่เป็นแกนกลาง จึงเน้นที่การจัดการ
บนพื้นฐานของสังคม ศาสนา เชื้อชาติ และวัฒนธรรมที่แตกต่าง เป้าหมาย
ในการสร้างชาติจะค่อยๆ ลดความส าคัญลง และหันไปเน้นที่ความเชื่อมโยง
และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนแทน  
 

แนวคิดที่เกี่ยวกับการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ทั้ง 6 ประการ
ที่น าเสนอผ่านมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
เกิดขึ้นในการบริหารรัฐกิจทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ  ซึ่งนักบริหาร    
รัฐกิจจะต้องมีความรู้และเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงจะสามารถ
แก้ปัญหาของสังคมที่มีความสลับซับซ้อนอย่างสูงเช่นในปัจจุบันได้ ในโลก
ยุคที่ข้อมูลข่าวสารและผู้คนสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่ส่วนต่างๆ  ของโลกได้
อย่างรวดเร็วโดยแทบจะไม่มีปัญหาเรื่องเส้นกั้นเขตแดน การบริหารจัดการ
ภายใต้กรอบแนวคิดของการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่น่าจะมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับยุคสมัยมากกว่าการบริหารรัฐกิจแบบสมัยใหม่ 
ส าหรับในบทข้างหน้าซึ่งเป็นบทสุดท้าย ผู้เขียนจะได้สรุปการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ที่ได้น าเสนอผ่านมา และ
เสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของการบริหารงานสาธารณะใน
อนาคตต่อไป 
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บทที่ 4 
การสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 จากแนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในยุคหลังสมัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วย 1) 
เรื่องเล่า (narrative) และอภิต านาน (metanarrative)  2) วาทกรรม 
(discourse) 3) การรื้อสร้าง (deconstruction) 4) การวิเคราะห์ภาษา 
(language analysis) และ 5) การบริหารจัดการชีวิต (governmentality) 
ได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่
หลายประการ ได้แก่ 1) แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 2) แนวคิดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์สาธารณะ 3) แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 4) แนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 5) แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมการบริหารรัฐกิจ 
และ 6) แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ ส าหรับในบทที่ 4 นี้ จะเป็นการสรุปแนวคิดใน
การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ทั้ง 6 ประการ ดังกล่าว พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการภาคสาธารณะในอนาคต
ต่อไป 

1) แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 การบริ หา รรั ฐ กิ จยุ คหลั งสมั ย ใหม่ เห็ นว่ า ความคิ ด เ รื่ อ ง
ประสิทธิภาพในการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิมนั้นคือรูปธรรมที่เด่นชัดของ
คุณค่าและวิธีคิดแบบการควบคุม เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการ จาก
แนวคิดดังกล่าวได้น าไปสู่การจัดรูปแบบและโครงสร้างขององค์การ
สาธารณะในแบบขั้นบันไดเพ่ือผลในการควบคุมสั่งการ เมื่อมองในเชิง
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เศรษฐกิจ แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพผูกโยงอยู่กับกลไกตลาด  

ความคิดเรื่องประสิทธิภาพเป็นเพียงประดิษฐกรรมทางสังคมแบบ
หนึ่งเท่านั้น หากวิธีคิดและคุณค่าเกี่ยวกับการบริหารจัดการเปลี่ยนไป การ
บริหารจัดการภาคสาธารณะก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญตามมา 
เช่น ถ้าแนวคิดการบริหารจัดการเปลี่ยนระบบคุณค่าจากการควบคุมใน
รูปแบบของประสิทธิภาพสู่คุณค่ารูปแบบอ่ืน เช่น ความเสมอภาค ความ
ยุติธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตย ภาพของ
การศึกษาการบริหารรัฐกิจก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง ค าว่า
ประสิทธิภาพเป็นค าที่ถูกสร้างขึ้นในเชิงสังคม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
ภายใต้บริบทเฉพาะ มิได้เป็นค าที่มีความหมายแน่นอนตายตัวในทุกที่ทุก
เวลา นอกจากนี้ ค าว่าประสิทธิภาพมิใช่ค าที่เป็นกลาง แต่อัดแน่นไปด้วย
ระบบคุณค่าและวิธีคิดชุดหนึ่ง นั่นคือ การควบคุม (control) และอยู่
ภายใต้กระบวนทัศน์ชุดหนึ่ง นั่นคือ กระบวนทัศน์การตลาด (market 
paradigm)  

ส าหรับข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ก็คือ นักบริหารรัฐกิจยุคหลัง
สมัยใหม่ควรหันมาให้ความส าคัญกับคุณค่าทางการบริหารแบบอ่ืนที่
นอกเหนือจากประสิทธิภาพ เช่น ความเสมอภาค ความยุติธรรม จริยธรรม 
การเกิดประโยชน์ การปกครองตนเอง  ความเป็นพลเมืองและ
ประชาธิปไตย เป็นต้น โดยสิ่งที่นักบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่จะต้องท า
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็คือ การสร้างกลยุทธ์หรือการก าหนด
เป้าหมายในการบริหารจัดการที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของประสิทธิภาพ 
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เพ่ือแทนทีร่ะบบคุณค่าแบบการควบคุม และกระบวนทัศน์การตลาดที่เป็น
พ้ืนฐานทางทฤษฎีและการปฏิบัติในการบริหารรัฐกิจที่เคยยึดถือกันมา   
ในอดีต  

2) แนวคิดเกี่ยวกับผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) 
 นักวิชาการในยุคหลังสมัยใหม่ได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับวาทกรรม 
(discourse) และวิธีการรื้อสร้าง (deconstruction) เพ่ือชี้ให้เห็นว่า
แนวคิดเรื่องผลประโยชน์สาธารณะเป็นเรื่องของการสร้างและนิยามทาง
สังคม ค านี้ไม่ได้มีความหมายในตัวของมันเอง แต่เกิดจากค าที่เป็นคู่     
ตรงข้ามที่ไม่เท่าเทียมเป็นตัวให้ความหมาย ค าว่าผลประโยชน์สาธารณะที่
ใช้ ในการบริหารรัฐกิจยุคสมัยใหม่ เป็นเพียงวาทกรรมที่ เกิดขึ้น ใน
สภาวการณ์และช่วงเวลาเฉพาะในประวัติศาสตร์ โดยผู้ก าหนดวาทกรรม
คือผู้บริหารที่มีอ านาจครอบง าเพ่ือผลประโยชน์ของชนชั้นปกครอง 
 แนวคิดแบบหลังสมัยใหม่ เห็นว่าแนวคิดเรื่องผลประโยชน์
สาธารณะถูกใช้ในฐานะเป็นเครื่องมือของการควบคุม โดยผลประโยชน์
สาธารณะจะแสดงถึงความจริง (Truth - T ตัวใหญ่) และความดี (Good – 
G ตัวใหญ่) ที่ทุกคนจะต้องเชื่อถือและปฏิบัติตาม แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือ
ใครจะเป็นผู้ก าหนดว่าผลประโยชน์สาธารณะอันไหนเป็นนโยบาย
สาธารณะที่จริง (Truth) หรือเป็นนโยบายสาธารณะที่ดี (Good) ส าหรับ
ทุกคนที่จะต้องยึดถือร่วมกัน ซึ่งในที่สุดก็จะต้องมีบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง
ท าหน้าที่ในการตัดสินในขั้นสุดท้ายว่านโยบายสาธารณะใด “จริง” (Truth)  
และ “ดี” (Good) ที่สุด แต่แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิด
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ที่ว่ามีความจริง (Truth) และความดี (Good) ที่เป็นวัตถุวิสัย โดยเห็นว่า
ความจริง (Truth) และความดี (Good) เป็นเพียงวาทกรรมหนึ่งในบรรดา
วาทกรรมที่หลากหลาย และมีความเป็นไปได้ที่จะมีวาทกรรมอ่ืนๆ
นอกเหนือไปจากวาทกรรมเรื่องความจริง (Truth) และความดี (Good) 
และเมื่อไม่มีความจริง” (Truth – T ตัวใหญ่) และความดี (Good – G ตัว
ใหญ่) ที่เป็นสากลแล้ว ความจริง (truth – t ตัวเล็ก) และความดี (good – 
g  ตัวเล็ก) จ านวนมากก็ย่อมจะเป็นไปได้  
 ส าหรับข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ก็คือ นักบริหารรัฐกิจยุคหลัง
สมัยใหม่จะต้องไม่มองว่าควรมีบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียวที่เป็นผู้
ผูกขาดการตัดสินว่าอะไรคือผลประโยชน์สาธารณะ หรือมีวาทกรรมของ
ผลประโยชน์สาธารณะเพียงชุดเดียวที่ทุกคนจะต้องท าตาม แต่ควรจะเปิด
โอกาสให้คนกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายมากที่สุดเข้ามามีส่วนร่วมในที่จะ
ก าหนดว่าเรื่องใดเป็นผลประโยชน์สาธารณะที่จริง (truth) และด ี(good)  

3) แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
 ในการศึกษานโยบายสาธารณะแบบดั้งเดิมนั้นจะเน้นที่ การ
แสวงหาวิธีการปฏิบัติที่แน่นอนตายตัว ภายใต้ระเบียบวิธีการหาความรู้
แบบประจักษ์นิยม (empiricism) แต่นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่เห็นว่า 
การศึกษาหรือก าหนดนโยบายบนพ้ืนฐานของระเบียบวิธีแบบประจักษ์
นิยมนั้นมีข้อบกพร่องในแง่ที่เชื่อว่าความรู้ที่ค้นพบสามารถสร้างเป็นกฎ
ทั่วไป (generalizable) และเป็นวัตถุวิสัยที่เป็นกลาง (neutral 
objectivity) ที่สามารถน าไปใช้ได้ในทุกช่วงเวลาและทุกบริบทของสังคม 
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แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่อธิบายว่า ความรู้ทุกอย่างตกอยู่ภายใต้สภาพการณ์
เชิงสังคม โดยในแต่ละช่วงของประวัติศาสตร์จะมีการนิยามความรู้ใน
ลักษณะที่แตกต่างกันไป วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่วิธีการเดียวที่จะ
สามารถตัดสินเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายได้อย่างถูกต้อง แต่วิธีการใช้
เหตุผลแบบอ่ืนก็อาจจะตัดสินอย่างถูกต้องได้  เช่น วิธีแบบปรากฏการณ์
วิทยา (phenomenology) วิธีการหาความรู้แบบเร่ืองเล่า (narrative) 
และวิธีการหาความรู้แนวการตีความ (hermeneutics) เป็นต้น ก็ควรจะ
ได้รับการให้ความส าคัญเช่นเดียวกับวิธีการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์ 
 เมื่อมองจากกรอบแนวคิดเรื่องอภิต านาน (metanarrative)  
แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่เห็นว่านโยบายที่ก าหนดโดยผู้มีอ านาจในโครงสร้าง
อย่างเป็นทางการของการบริหารรัฐกิจนั้นเป็นเพียงอภิต านานเรื่องหนึ่งจาก
บรรดาเรื่องเล่า (narrative) ของกลุ่มผลประโยชน์ที่หลากหลาย และการที่
นโยบายดังกล่าวได้รับการก าหนดเป็นแนวปฏิบัติขององค์การหรือ
หน่วยงานเป็นผลมาจากการครอบง าและการใช้อ านาจกดขี่กลุ่มอ่ืนๆ ของ
บุคคลที่อยู่ในอ านาจภายใต้โครงสร้างอย่างเป็นทางการของการบริหาร   
รัฐกิจ  

เมื่อมองจากรอบแนวคิดเรื่องการวิเคราะห์ภาษา (language 
analysis) แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่เห็นว่านโยบายสาธารณะนั้นไม่ได้มี
นโยบายที่จริง (Truth – T ตัวใหญ่) และนโยบายที่ดี (Good – G ตัวใหญ่) 
เพียงนโยบายเดียวที่ทุกคนในสังคมจะต้องถือปฏิบัติ แต่นโยบายที่จริง 
(truth – t ตัวเล็ก) และนโยบายที่ดี (good - g ตัวเล็ก) สามารถจะ
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เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของสังคมและช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ และ
ประชาชนแต่ละกลุ่มควรมีโอกาสก าหนดนโยบายที่จริง (truth) และดี 
(good) ของตนโดยไม่ถูกครอบง าจากนักบริหารรัฐกิจที่อยู่ในโครงสร้าง
อ านาจที่เป็นทางการ  

และเมื่อมองจากกรอบแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการชีวิต 
(governmentality) แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่เห็นว่านอกจากรัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐแล้ว ยังมีกลไกของการจัดการที่ส าคัญอ่ืนๆ
อีกเป็นจ านวนมาก และในการก าหนดนโยบายสาธารณะนั้นภาครัฐจะต้อง
มองตนเองในฐานะที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งสังคมเครือข่าย  (network 
society) และเป็นเพียงองคาพยพหนึ่งในโครงสร้างที่ใหญ่กว่าเท่านั้น  

ส าหรับข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ก็คือ ในการบริหารรัฐกิจยุคหลัง
สมัยใหม่ การก าหนดนโยบายสาธารณะไม่ควรผูกขาดโดยนักบริหารรัฐกิจ
ที่อยู่ในอ านาจตามโครงสร้างอย่างเป็นทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น แต่ควรจะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดนโยบายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กระบวนการใน
การก าหนดนโยบายควรเป็นลักษณะของการปรึกษาหารือจากทุกฝ่าย โดย
เน้นการก าหนดนโยบายจากล่างขึ้นบน (bottom-up) แทนที่จะเป็นบนลง
ล่าง (top-down) ไม่ควรผูกขาดอยู่กับวิธีการหาความรู้แบบวิทยาศาสตร์
เท่านั้น แต่ควรให้ความส าคัญกับวิธีการหาความรู้แบบอ่ืนๆในการได้มาซึ่ง
นโยบายสาธารณะ เช่น  วิธีการหาความรู้จากเรื่องเล่า (narrative) และ
วิธีการหาความรู้แบบปรากฏการณ์วิทยา (phenomenology) เป็นต้น 
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4) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (Governance)  
จากแนวคิดเรื่องอ านาจของฟูโก (Michel Foucault) ที่ว่าอ านาจ

ไม่ได้มีที่มาจากแหล่งเดียวจากบนลงล่าง แต่อ านาจมีลักษณะกระจัด
กระจายทุกทิศทุกทาง น าไปสู่แนวคิดยุคหลังสมัยใหม่ในเรื่องการบริหาร
จัดการชีวิต (governmentality) ซึ่งมีแนวคิดหลักว่า อ านาจในการ
ปกครองหรือการบริหารประเทศนั้นไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือผู้บริหารแต่
เพียงกลุ่มเดียว แต่มาจากกลุ่มต่างๆ ที่หลากหลายที่มีลักษณะเป็น
เครือข่ายของสถาบันและการปฏิบัติที่แตกต่างกัน  
 ในอดีตค าว่า “ภาคสาธารณะ” (public) มีความหมายเพียงแคบๆ 
คือหมายถึงการบริหารงานของรัฐบาล แต่ในปัจจุบันความหมายของค า
ดังกล่าวได้มีการขยายออกไป โดยมีการรวมเอาภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
และสังคมเข้าไว้ด้วย และมีการน าเอาค าว่า “การบริหารจัดการ” หรือ 
“Governance” มาใช้กันอย่างแพร่หลาย ซ่ึงส่ือความหมายถึงการบริหาร
จัดการภาคสาธารณะ โดยการผสมผสานการจัดการแบบภาคธุรกิจเอกชน
เข้ากับการบริหารงานภาครัฐ 

ส าหรับข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ก็คือ นักบริหารรัฐกิจยุคหลัง
สมัยใหม่จะต้องเข้าใจและตระหนักว่า ในอนาคตภาคเอกชนหรือหน่วยงาน
ที่ไม่ใช่รัฐจะเข้ามาเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะมาก
ขึ้น กิจกรรมที่เคยผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดโดยรัฐในอดีตจะถูกถ่ายโอนไปสู่
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐมากขึ้น ซึ่งแสดงถึงการที่ภาครัฐลด
อ านาจและบทบาทลง ในขณะที่กลุ่ม องค์การ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ใน
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สังคมมีอ านาจและบทบาทในการบริหารรัฐกิจเพ่ิมมากขึ้น  หรือกล่าวอีก 
นัยหนึ่งก็คือ การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่นั้นการบริหารงานของ
รัฐบาลถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริหารงานภาคสาธารณะโดยรวม
เท่านั้น    

5) แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมการบริหารรัฐกิจ (Public 
Administration Ethics) 
 จริยธรรมการบริหารรัฐกิจ (public administration ethics) ใน
ยุคสมัยใหม่ถูกครอบง าโดยกรอบแนวคิดเชิงจริยธรรมที่แตกต่างกัน 2 
ประการ คือ จริยธรรมระบบราชการ (bureaucratic ethos) และ
จริยธรรมประชาธิปไตย (democratic ethos)  โดยจริยธรรมระบบ
ราชการ (bureaucratic ethos) มีแนวคิดพ้ืนฐานว่านักบริหารรัฐกิจใน
ระบอบประชาธิปไตยมีพันธะทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงศีลธรรมที่จะบังคับ
ใช้กฎหมายและน านโยบายที่ก าหนดโดยตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้งจาก
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไปปฏิบัติ โดยเชื่อว่าการตัดสินใจของ
ตัวแทนดังกล่าวแสดงถึงเจตจ านงสาธารณะ ผู้บริหารไม่มีเหตุผลเชิง      
จริธรรมที่จะต่อต้านเจตจ านงเหล่านั้น สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องท าก็คือการน า
เจตจ านงสาธารณะดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างเป็นกลาง ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  

ส่วนจริยธรรมประชาธิปไตย (democratic ethos) มีแนวคิด
พ้ืนฐานว่าผู้บริหารมีพ้ืนที่ทางจริยธรรม (ethical space) ของตน จึงไม่
สามารถเป็นผู้รับใช้สาธารณะที่มีเป็นกลางในเชิงคุณค่า (value-neutral) 
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ดังที่จริยธรรมแบบระบบราชการต้องการได้ ผู้บริหารควรตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของชุดคุณค่าทางเลือกบางอย่าง ซึ่งประกอบด้วยหลักการทาง
จริยธรรมบางอย่างท่ีสูงกว่าหลักการที่มีอยู่ในแนวคิดของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย และจากแนวคิดดังกล่าวได้น าไปสู่การก าหนดแนว “การ
บริหารอย่างมีจริยธรรม” (ethical administration) ซึ่งเป็นตัวก าหนด
พฤติกรรมของข้าราชการให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว 

 ปัญหาส าคัญของนักทฤษฎีการบริหารรัฐกิจก็คือท าอย่างไรจึงจะ
สามารถประนีประนอมระหว่างจริยธรรมแบบประชาธิปไตยและจริยธรรม
ระบบราชการเข้าด้วยกันได้ เนื่องจากแนวคิดหลายประการที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของคุณค่าทั้งสองฝ่ายมีความขัดแย้งอย่างตรงกันข้าม แต่แนวคิด
แบบยุคหลังสมัยใหม่เห็นว่าความพยายามในการประนีประนอมดังกล่าวไม่
สามารถประสบความส าเร็จได้ เนื่องจากแนวคิดดังกล่าวตั้งอยู่บนพ้ืนฐานที่
ผิดพลาด นั่นคือแนวคิดทั้งสองตั้งอยู่บนหลักการแบบพ้ืนฐานนิยม 
(foundationalism) หรือหลักการที่เชื่อว่ามีกฎเกณฑ์ที่เป็นสากลหรือกึ่ง
สากล (universal or quasi-universal) ที่เป็นมาตรฐานในการตัดสิน
พฤติกรรมเชิงจริยธรรม จากการใช้แนวคิดเรื่องวาทกรรม (discourse) 
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ นักวิชายุคหลังสมัยใหม่ได้ชี้ให้เห็นว่าทั้ง
จริยธรรมระบบราชการและจริยธรรมประชาธิปไตยที่เป็นพ้ืนฐานของการ
บริหารรัฐกิจในยุคสมัยใหม่เป็นเพียงสภาพการณ์ทางสังคมซึ่งมีวาทกรรม
เป็นตัวสร้างและก่อรูปขึ้นมา ภายใต้บริบททางสังคมและในช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นการเฉพาะ ไม่ได้มีความจริงแท้ในตัวเองแต่อย่างใด  
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ส าหรับข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ก็คือ นักบริหารรัฐกิจยุคหลัง
สมัยใหม่ควรใช้ “วิธีการสนทนา” (dialogic approach) แทนที่จะใช้
แนวคิดจริยธรรมสากล โดยเริ่มต้นด้วยค าถามเชิงภาวะวิทยา (ontology) 
หรือค าถามของสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ (being) ซึ่งหมายความว่านักบริหารรัฐกิจ
จะต้องอธิบายความหมายของสภาพการณ์ทางสังคมจากภายในกรอบ
สังคมที่ซับซ้อนซึ่งนักบริหารรัฐกิจมีส่วนร่วมอยู่  และการตัดสินใจ
ด าเนินการใดๆ จะขึ้นอยู่กับสภาพการณ์ของบริบททางสังคมและ
ประวัติศาสตร์เฉพาะ ไม่ควรยึดติดกับจริยธรรมอันใดอันหนึ่งโดยไม่
ค านึงถึงบริบทของแวดล้อมที่เป็นอยู่จริง 

6) แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ (State) 
นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่ได้ใช้แนวคิดเรื่องการรื้อสร้าง 

(deconstruction) และการบริหารจัดการชีวิต (governmentality)   
เป็นฐานในการวิพากษ์แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ-ชาติในโลกยุคสมัยใหม่ โดย
นักวิชาการยุคหลังสมัยใหม่เห็นว่าแนวคิดเรื่องรัฐ-ชาติสมัยใหม่มีลักษณะ
ลื่นไหล ไม่ชัดเจนและก าลังลดความส าคัญลงเรื่อยๆ การพัฒนาของ
เทคโนโลยีการสื่อสารและการคมนาคมสมัยใหม่ท าให้ปรากฏการณ์ต่างๆ 
ในโลกไม่สามารถก าหนดได้ด้วยเส้นแบ่งแบบเดิมอีกต่อไป แนวคิดเรื่อง  
รัฐ -ชาติซึ่ ง เป็นรูปแบบทางการเมืองที่ส าคัญของยุคสมัยใหม่ ไม่มี
ความสามารถที่จะจัดการกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อ านาจอธิปไตยของรัฐ-ชาติถูกท้าทายอย่างหนักจาก
ปัญหาต่างๆ ที่มีลักษณะข้ามชาติ/ข้ามรัฐ นอกจากนี้ แนวคิดเรื่องรัฐ-ชาติ
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ในยุคสมัยใหม่ยังเสื่อมพลังลง เนื่องจากไม่สามารถรักษาสถานะของการ
ผูกขาดในการสร้างความจงรักภักดีของประชาชนเพียงแหล่งเดียว  แต่มี
แหล่งของความจงรักภักดี อ่ืนๆ เกิดขึ้นอีกมากมายในลักษณะที่เป็น
เครือข่าย เช่น เครือข่ายทางศาสนา ภาษาและชาติพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งการ
สร้างความผูกพันดังกล่าวมีความหมายไปไกลกว่าแนวคิดเร่ืองพรมแดน
หรืออาณาเขตของรัฐ  

ส าหรับข้อเสนอแนะในประเด็นนี้ ก็คือ นักบริหารรัฐกิจยุคหลัง
สมัยใหม่ควรปรับเปล่ียนแนวคิดการบริหารรัฐกิจเป็นแบบหลังชาติ (post-
national) โดยเปลี่ยนจากการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของรัฐหรือ
การสร้างชาติไปสู่การเน้นศักยภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น และเปลี่ยนจาก
แนวคิดเร่ืองอ านาจอธิปไตยไปสู่การแสวงหาสถาบันที่หลากหลาย  การ
บริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ควรจะมีลักษณะเป็นเครือข่ายของข้อตกลงที่
สอดคล้องกับองค์กรระบบเปิด แทนที่จะเป็นการจ ากัดขอบเขตอยู่ในเขต
พ้ืนที่ นอกจากนี้นักบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ควรจะเน้นที่การท างาน
เป็นทีม โดยมีเป้าหมายเพ่ือลดโครงสร้างและการใช้อ านาจตามล าดับชั้น 
และแทนที่ด้วยโครงสร้างระดับจุลภาคที่หลากหลาย แนวคิดในการสร้าง
ชาติควรลดความส าคัญลง และหันไปให้ความส าคัญกับความเชื่อมโยงและ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนแทน  
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สรุป 

ผลจากการศึกษาพบว่า แนวคิดทฤษฎีที่ส าคัญในยุคหลังสมัยใหม่ 
ประกอบด้วย 1) เรื่องเล่า (narrative) และอภิต านาน (metanarrative) 
2) วาทกรรม (discourse) 3) การรื้อสร้าง (deconstruction) 4) การ
วิเคราะห์ภาษา (language analysis) และ 5) การบริหารจัดการชีวิต 
(governmentality) โดยแนวคิดทฤษฎีเหล่านี้ ได้ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญต่อแนวคิดในการบริหารรัฐกิจในหลายด้าน คือ 1) 
แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ (efficiency) 2) แนวคิดเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์สาธารณะ (public interest) 3) แนวคิดเกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะ (public policy) 4) แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
(governance) 5) แนวคิดเกี่ยวกับจริยธรรมการบริหารรัฐกิจ (public 
administration ethics) และ 6) แนวคิดเกี่ยวกับรัฐ (state) ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของการบริหารรัฐกิจว่าก าลัง
ด าเนินไปสู่รูปแบบใหม่ในเชิงคุณภาพ โดยการบริหารรัฐกิจยุคสมัยใหม่
ก าลังค่อยๆ เสื่อมความนิยมลง และแนวคิดของการบริหารรัฐกิจยุคหลัง
สมัยค่อยๆ เพ่ิมความส าคัญขึ้นตามล าดับ และเป็นที่คาดหมายได้ว่าเมื่อ
แนวคิดของการบริหารรัฐกิจแบบหลังสมัยใหม่พัฒนาอย่างเต็มที่แล้ว ภาพ
ของการบริหารรัฐกิจในอนาคตจะแตกต่างไปจากภาพของการบริหารรัฐกิจ
ในอดีตอย่างสิ้นเชิง ซึ่งผลการศึกษาที่พบสามารถสรุปลงในรูปของตาราง
เพ่ือให้สามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้อย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้ 
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ตาราง 4.1 สรุปการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทฤษฎีการบริหารรัฐกิจ  
จากการบริหารรัฐกิจยุคสมัยใหม่ไปสู่การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ 

 
ประเด็น    
ของการ

เปลี่ยนแปลง 

แนวคิดของการ
บริหารรัฐกิจ      
ยุคสมัยใหม ่

แนวคิดของการ
บริหารรัฐกิจ 

ยุคหลังสมัยใหม ่

การวิเคราะห์แนวคิด   
ที่เป็นสาเหตุของ       
การเปลี่ยนแปลง 

ประสิทธิภาพ 
(efficiency) 

เป้าหมายหลัก
ของการบริหาร
จัดการคือความ
มีประสิทธิภาพ 

การให้
ความส าคญักับ
เป้าหมายและ
คุณค่าของการ
บริหารจดัการ
แบบอ่ืน เช่น 
ความเสมอภาค 
ความยุติธรรม 
จริยธรรมและ
ประชาธิปไตย 
เป็นต้น 
 
 
 

ค าว่าประสิทธิภาพมี
ความหมายไม่ชัดเจน ไม่
แน่นอนและไม่ตายตัว 
แต่การให้ความหมาย
ขึ้นอยู่กับบริบทของ
สังคมและช่วงเวลา และ
การเน้นท่ีประสิทธิภาพ
เพียงอย่างเดียวท าให้ผู้ที่
บริหารจดัการภาครัฐ
ละเลยเปา้หมายและ
คุณค่าของการบริหาร
จัดการแบบอ่ืนๆ ที่
อาจจะมีความส าคญัเท่า
เทียมกันหรือมากกว่า 

ผลประโยชน์
สาธารณะ 
(public 
interest) 

การให้บุคคล
เพียงคนเดียว
หรือกลุ่มเดียว
เป็นผู้ก าหนดว่า 

การเปิดโอกาส
ให้บุคคลกลุม่
ต่างๆ ที่
หลากหลายเข้า 

การอ้างความเป็น
ตัวแทนของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลในการพูด
แทนผู้อื่น เป็นการใช้ 
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ประเด็น    
ของการ

เปลี่ยนแปลง 

แนวคิดของการ
บริหารรัฐกิจ      
ยุคสมัยใหม ่

แนวคิดของการ
บริหารรัฐกิจ 

ยุคหลังสมัยใหม ่

การวิเคราะห์แนวคิด   
ที่เป็นสาเหตุของ       
การเปลี่ยนแปลง 

 อะไรคือ
ผลประโยชน์
สาธารณะที่จริง 
(Truth) และดี 
(Good) 

มามีส่วนร่วมใน
การก าหนดว่า
เรื่องใดเป็น
ผลประโยชน์
สาธารณะที่จริง 
(truth) และดี 
(good) 

อ านาจและความ
เหนือกว่าไปครอบง า 
ปิดกั้นสิทธิของผู้อื่น โดย
ผู้นั้นมิได้พูดด้วยเสยีง
ของตัวเอง  

นโยบาย
สาธารณะ 
(public 
policy) 

การให้ผู้บริหาร
ในภาครัฐมี
บทบาทน าใน
การก าหนด
นโยบาย
สาธารณะ 

ผู้บริหารใน
ภาครัฐมบีทบาท
เป็นเพียงผู้
อ านวยความ
สะดวกใหผู้้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย
กลุ่มต่างๆ เข้า
มามีส่วนร่วมใน
การก าหนด
นโยบายให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได ้

นโยบายที่จริง (truth) 
และดี (good) ไม่ใช่สิ่งที่
แน่นอน ตายตัว แต่เป็น
สิ่งที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตาม
บริบทของสังคมและ
ช่วงเวลา และ 
การก าหนดนโยบายโดย
ผู้มีอ านาจในโครงสร้าง
อย่างเป็นทางการใน
ภาครัฐเพยีงฝ่ายเดียว 
เป็นการใช้อ านาจ
ครอบง ากลุ่มอื่นๆ 

การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่122



123 
 

ประเด็น    
ของการ

เปลี่ยนแปลง 

แนวคิดของการ
บริหารรัฐกิจ      
ยุคสมัยใหม ่

แนวคิดของการ
บริหารรัฐกิจ 

ยุคหลังสมัยใหม ่

การวิเคราะห์แนวคิด   
ที่เป็นสาเหตุของ       
การเปลี่ยนแปลง 

การบริหาร
จัดการ 
(governance) 

รัฐบาลหรือ
หน่วยงานของ
รัฐเป็นผูผู้กขาด
ในการบริหาร
จัดการภาค
สาธารณะเพยีง
หน่วยงานเดียว 

ภาคเอกชนหรือ
หน่วยงานท่ีไม่ใช่
รัฐเข้ามามี
บทบาทส าคัญ
ในการบริหาร
จัดการ รัฐบาล
เป็นเพียงส่วน
หนึ่งของการ
บริหารจดัการ
ภาคสาธารณะ
โดยรวมเท่าน้ัน 

อ านาจในการปกครอง
หรือการบรหิารประเทศ
ไม่ได้มาจากรัฐบาลหรือ
ผู้บริหารภาครัฐเพียง
กลุ่มเดียว แต่มาจาก
กลุ่มต่างๆ  ที่
หลากหลาย และค าว่า 
“ภาคสาธารณะ” ไม่ได้
มีความหมายแคบๆ 
เพียงการบริหารงานของ
รัฐบาลเท่านั้น แต่
ความหมายของภาค
สาธารณะได้มีการขยาย
ออกไป โดยรวมเอา 
ภาคประชาชน ภาค
ธุรกิจและภาคสังคมเข้า
ไว้ด้วย 

จริยธรรมการ
บริหารรัฐกิจ 
(Public 
Administra- 

การยึดถือหลัก
จริยธรรมการ
บริหารจดัการ
แบบใดแบบหนึ่ง 

การตัดสินใจใน
การบริหาร
จัดการควร
ขึ้นอยู่กับบริบท 

จริยธรรมระบบราชการ
และจริยธรรม
ประชาธิปไตยที่เป็น 
พื้นฐานของการบริหาร 
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ประเด็น    
ของการ

เปลี่ยนแปลง 

แนวคิดของการ
บริหารรัฐกิจ      
ยุคสมัยใหม ่

แนวคิดของการ
บริหารรัฐกิจ 

ยุคหลังสมัยใหม ่

การวิเคราะห์แนวคิด   
ที่เป็นสาเหตุของ       
การเปลี่ยนแปลง 

tion Ethics) 
 

อย่างแน่นอน
ตายตัว 
โดยเฉพาะ 
จริยธรรมระบบ
ราชการและ
จริยธรรม
ประชาธิปไตย 

ทางสังคมและ
ช่วงเวลาเป็น
หลัก แทนท่ีจะ
ยึดถือจริยธรรม
ทางการบริหาร
แนวใดแนวหนึ่ง
อย่างแน่นอน
ตายตัว 

จัดการในยุคสมัยใหม่ 
เป็นเพียงกฎเกณฑ์ทาง
สังคมที่ก่อรูปขึ้นมา
ภายใต้บริบททางสังคม
และในช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์เฉพาะ 
ไม่ได้มีความจริงแท้ใน
ตัวเองแต่อย่างใด 

รัฐ (state) การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของรัฐ-ชาติ 
ผู้บริหารใน
ภาครัฐคือ
ตัวแทนของรัฐ 
และผู้ทีม่ีส่วน
เกี่ยวข้อง คือ 
ประชาชนกับ
องค์กรทางการ
เมืองเท่านั้น 

สถาบันทาง
การเมืองไม่ใช่
องค์กรหลักใน
การบริหาร
จัดการภาครัฐ
เพียงสถาบัน
เดียวอีกต่อไป 
แต่มีองค์กรอื่นๆ
ภายนอกรัฐเข้า 
มามีส่วนร่วมใน
รูปของเครือข่าย
ทีห่ลากหลาย  

แนวคิดเรื่องรัฐ-ชาติมี
ลักษณะพร่ามัว ลื่นไหล 
และก าลังลดความส าคัญ
ลงเรื่อยๆ เนื่องจากการ
เคลื่อนย้ายของคน เงิน 
โรคตดิต่อ มลภาวะ และ
ข้อมูลข่าวสาร มีลักษณะ
ก้าวข้ามพรมแดนและ
อ านาจอธิปไตยของรัฐ 
มากขึ้นทุกที 
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