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หลังจากที่ Max Weber นักสังคมศาสตรชาวเยอรมันไดนําเสนอระบบราชการ 

(Bureaucracy) ซึ่งเปนรูปแบบองคการที่มีขนาดใหญ ออกแบบโครงสรางแบบสมเหตุสมผลและมุง
สนองตอความมีประสิทธิภาพ มีการแบงอํานาจหนาที่ออกเปนลําดับชั้นของการบังคับบัญชาและการ
แบงความชํานาญออกเปนเฉพาะดาน มีลักษณะของการตัดสินใจแบบรวมศูนยอํานาจ ยึดมั่นในเรื่อง
การปฏิบัติตามกฎและระเบียบ รูปแบบองคการแบบ Bureaucracy ไดประสบความสําเร็จอยาง
มากมายในการเขามาแทนที่ระบบราชาธิปไตยและระบบเผด็จการอื่น ๆ ในอดีตตั้งแตชวงปลาย
คริสตศตวรรษที่ 19 และที่ 20  แตเมื่อโลกเริ่มเปลี่ยนแปลงจนถึงยุคปจจุบันที่สังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สังคมโลกมีการสงผานขอมูลขาวสารจํานวนมากอยาง
สะดวกงายดายและการดําเนินกิจการตาง ๆ จําเปนตองใชความรู เปนปจจัยสําคัญระบบ 
Bureaucracy ที่ยึดถือความสมเหตุสมผลและกฎระเบียบที่แนนอนตามแนวดั้งเดิมดังกลาว จึง
กลายเปนสิ่งที่ลาสมัยไมสามารถรับมือกับปญหาของประชาชน ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติงานมีการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองและไมสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดขึ้นได 
(Edward T. Jennings,1992)  

ขณะเดียวกัน เมื่อระบบ Bureaucracy ไมสามารถผูกขาดขอมูลและความรูตาง ๆ ไวกับ
ตนไดฝายเดียวเนื่องจากการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสารสนเทศ ลูกคาหรือ
ประชาชนเริ่มกลับเปนฝายที่สะสมความรูและขอมูลมากขึ้นเชนกัน จึงมีความตองการสินคาและ
บริการในระดับคุณภาพและตองการทางเลือกตาง ๆ ที่หลากหลายยิ่งกวาเดิม รวมทั้งในภาคสังคมที่
ประชาชนมีการรวมตัวและจัดตั้งกลุมผลประโยชนตาง ๆ มากขึ้นและตองการที่จะขอรับทราบขอมูล
ความจริงในนโยบายหรือโครงการตาง ๆ รวมทั้งตองการเขามามีสวนรวม (Participation) ในการ
ตัดสินใจกับหนวยงานรัฐถาหากเปนเรื่องที่จะกระทบตอตนหรือชุมชนของตน แมกระทั่งภายใน
องคการภาครัฐและภาคเอกชนมีการนําคานิยม (Values) และวิธีการ (Techniques) ของระบบ
ประชาธิปไตยเขามาเปนตัวแบบของการบริหารและการตัดสินใจตางๆ นอกจากนั้น ขาราชการและ
พนักงานลูกจางที่มีความรูและความชํานาญพิเศษ (Knowledge worker) ในระดับตาง ๆ เริ่มมี
สัดสวนเปนจํานวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับจํานวนบุคลากรทั้งหมดของหนวยงาน ซึ่งลักษณะของ
ขาราชการหรือลูกจางที่มีความรูนี้มักมคีวามพอใจที่จะปกครองตนเองมากกวาการถูกควบคุมและชอบ
ที่จะตดัสินใจดวยตนเองหรือมีสวนรวมในการตัดสินใจรวมกับผูบริหาร (Peter F. Drucker,2002) 

บทความนี้มุงจะทําการศึกษาหนวยงานภาครัฐที่หลักการและคานิยมแบบประชาธิปไตย
(Democratic Values) ไดกลายเปนปจจัยภายนอกและปจจัยภายในของการปฏิบัติราชการและมีผล
ตอการบริหารงานของหนวยราชการโดยตรง เนื่องจากทั้งบุคคล กลุมบุคคลหรือกลุมผลประโยชน  
ตาง ๆ ที่มีอยูทั้งภายในองคการและภายนอกองคการ และมีสวนไดสวนเสียตอการบริหารราชการ 
ลวนมีทัศนคติ ความเชื่อและวัฒนธรรมของตนที่ตางกัน ความสําเร็จของการบริหารราชการแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic administration) หรือการบริหารราชการทามกลางสิ่งแวดลอมทางการ
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จัดการในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย ทําใหความสําเร็จดังกลาวขึ้นอยูกับความสามารถที่
ผูบริหารจะตองมีสวนหนึ่งก็คือการมุงที่จะแสวงหาการเห็นพองตองกัน (Consensus) จากผูที่
เกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้งการตองมีความรูความเขาใจและทักษะของการเจรจา (Negotiation) และ
การตอรอง (Bargaining) ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญยิ่งสําหรับบทบาทของผูบริหารงานภาครัฐในการบริหาร
ราชการแบบประชาธิปไตยเพื่อความสําเร็จของงาน 

 
ลักษณะของการบริหารราชการแบบประชาธิปไตย 

 
ในอดีต ระบบราชการมุงที่จะทํางานใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวซึ่งเปาหมาย

ดังกลาวมักถูกกําหนดขึ้นโดยผูบังคับบัญชาในระดับเบื้องบน เชน กษัตริย หรือ ผูมีอํานาจสูงสุดคนใด
คนหนึ่งในลําดับชั้นของอํานาจหนาที่ (Hierarchy of authority) จึงทําใหหนวยงานตาง ๆ ในระบบ
ราชการกลายเปนเพียงเครื่องมือของผูมีอํานาจสูงสุดดังกลาวและจะรับผิดชอบตอผูที่กําหนด
เปาหมายหรือผูบังคับบัญชาของตนขึ้นไปตามลําดับเทานั้น แตในระบบประชาธิปไตยนั้น ผูที่เปน
เจาของเปาหมายที่ระบบราชการหรือการบริหารงานในภาครัฐจะตองหาหนทางทุกอยางเพื่อสราง
ความสําเร็จ กค็ือ สาธารณชน (Public) และความสําเร็จของการบริหารราชการก็ไมใชเพื่อประโยชน
อื่นใดของผูมีอํานาจคนหนึ่งคนใดในแบบเดิมแตเปนสิ่งที่เราเรียกกันวา Public interest ที่กลไกทุก
สวนของระบบราชการตองยึดถือและใหความสําคัญกวาประโยชนอื่นใด (Victor A. 
Thompson,1965)  

ในระบบประชาธิปไตย (Political democracy) ที่มีแนวคิดทั่วไป (General concepts) 
ประกอบดวยหลักการใหญ ๆ ของ popular control of policy maker, political equality, 
political freedom และ majority rule (Henry Mayo, 1960) หรือการเปนระบบการเมืองที่
ประชาชนสามารถตั้งและถอดถอนรัฐบาลที่ปกครองไดเมื่อประชาชนสวนใหญมีการแสดงเจตนา
รวมกัน คําวา public ซึ่งแสดงออกใหเห็นในลักษณะของ majority form ของประชาชน จึง
เหมือนกับเปนพลังของความเปนประชาธิปไตยและเปนหัวใจสําคัญของระบบประชาธิปไตย (Paul H. 
Appleby,1952) 

การบริหารราชการแบบประชาธิปไตย (Democratic administration) โดยรวม จึงมี
ลักษณะของการบริหารงานที่แสดงออกถึงลักษณะ ดังนี ้

ประการแรก ไดแก Responsiveness ความสามารถที่จะตอบสนองไดตรงตอปญหาของ
ประชาชนอยางรวดเร็วทันการณ  

ประการที่สอง การมีความรับผิดชอบ (Responsibility) โดยมีการกําหนดโครงสรางและ
อํานาจหนาที่ที่ชัดเจนวาเจาหนาที่ผูใดและหนวยงานใดมีหนาที่รับผิดชอบตอปญหาใดปญหาหนึ่งที
เกิดข้ึนกับประชาชนซึ่งเปนการแสดงความพรอมท่ีจะรับการรับการตรวจสอบ (Accountability) จาก
สาธารณชนดวย 

ประการที่ สาม การมีลั กษณะของระบบราชการแบบตั วแทน (Representative 
bureaucracy) ที่มีความพยายามภายในองคการหรือหนวยงานภาครัฐสําหรับการประสานสอดคลอง
กันระหวางประโยชนสวนบุคคลที่เปนของขาราชการและลูกจางในแตละหนวยงานกับประโยชนของ
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สาธารณะที่เปนเปาหมายโดยตรงของหนวยงาน รวมทั้งการมอบหมายงานหรือการแตงตั้งบุคคลก็จะ
มีความยืดหยุนและคํานึงถึงการเปนตัวแทนในลักษณะตางๆเชน วิชาชีพ เชื้อชาติหรือพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร เปนตนเนื่องจากลักษณะของประชาธิปไตยแบบนี้จะมีผลตอการประสานรวมมือภายใน
หนวยงานสําหรับการปฏิบัติงาน (Paul H. Appleby,1952) 

ประการที่สี่ ใหความสําคัญตอประชาชน (Customer focus) หมายถึงการเปนระบบการ
บริหารราชการที่มุงเนนความพึงพอใจของประชาชนซึ่งเปนผูรับบริการ มุงที่จะแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน และสรางทางเลือกในการใหบริการแกประชาชนตามความหลากหลายของความตองการ
และความสามารถของประชาชน  

ประการที่หา การมีสวนรวมในการบริหาร (Participation) โดยหมายถึง การใหประชาชน
เปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เปนเพียงผูรับบริการจากหนวยราชการแตใหเขามามีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและตัดสินใจในการดําเนินงานตาง ๆ รวมกับหนวยงานราชการ นอกจากนี้ยังหมายถึงการ
คลายกฎระเบียบภายในลง ใหขาราชการและลูกจางในระดับลางมีความเปนอิสระมากขึ้นและรวม
ตัดสินใจกับผูบริหารในบางระดับดวย (Dwight Waldo,1981) 

การบริหารราชการแบบประชาธิปไตยจึงตองการผูบริหารในภาครัฐที่มีความรูและ
ความสามารถ (Competency) ไมเพียงแตในเรื่องการบริหารงานตามวัตถุประสงค ของการจัดตั้ง
หนวยงาน หรือตามบทบาท (Roles) และกฎระเบียบ (Rules) เทานั้น แตตองการผูที่มีภาวะผูนํา
(Leadership) ที่สามารถติดตอสื่อสารกับประชาชนไดอยางเขาใจ เปนผูสามารถใหคําแนะนําหรือการ
ปรึกษารวมทั้งการเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวกไดดีตามบทบาทหนาที่ของหนวยงาน มี
ความสัมพันธที่ดีและแสวงหาพันธมิตรที่ไดความรวมมือในการทํางาน  รวมทั้งตองมีความสามารถใน
การปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีความสลับซับซอนมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง การมีทัศนะที่
มุงสรางความเห็นพอง (Consensus) ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ดวยการมีความเขาใจและใช
ทักษะของผูบริหารและขาราชการในการเจรจา (Negotiation) และการตอรอง (Bargaining) กับทุก
ฝายและทุกกลุมที่เกี่ยวของ จึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง 

 
ความเห็นพอง (Consensus) คือ ปจจัยสําคัญของความสําเร็จ 

 
Herbert Simon (1946) ไดกลาวไววา มนุษยมีความแตกตางกันอยางมาก เราควรจะตอง

คํานึงถึงความหลากหลายของความตองการตอสิ่งตาง ๆ ในชีวิตและความสามารถที่จะทําสิ่งตาง ๆ ได 
รวมทั้งตองเขาใจดวยวามนุษยแตละคนใหความสําคัญตอสิ่งที่ตนปรารถนา (Personal goals) ไม
เหมือนกันดวย 

ผูบริหารในหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะภาครัฐ จึงเริ่มรูสึกวาการใชการควบคุมและการสั่ง
การหรือการยึดถือในอํานาจหนาที่ (Authority) เพียงอยางเดียวโดยไมคํานึงถึงประชาชนผูรับบริการ
หรือกระทั่งการละเลยไมใหความสําคัญตอบุคลากรในหนวยราชการเองเปนสิ่งที่ทําไดยากมากขึ้นทุกท ี
และการละเลยที่วานี้ถือวาเปนความผิดพลาดอยางหนึ่งดวย ดังนั้น ความสําเร็จของการกําหนด
นโยบายที่ดีและการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงขึ้นอยูกับการที่จะทําอยางไรใหบุคคลหรือกลุมบุคคลตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับปญหาที่กําลังเผชิญอยูโดยบุคคลหรือกลุมตาง ๆ ในสังคมและในองคการที่ตางมีความ
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ตองการสวนตัวที่ไมเหมือนกันหรือการมีวัฒนธรรมและวิธีปฏิบัติของหมูคณะที่แตกตางกันดวย ใหมี
ความเห็นพองตองกัน (Consensus) 

ในระดับสังคม Consensus จะหมายถึง ระบบความเชื่อ (Belief system) ของสมาชิกสวน
ใหญของสังคมที่มีวุฒิภาวะ (Adult) ซึ่งใชในการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการจัดสรร (Allocation) ในเรื่อง
ของอํานาจหนาที่ (Authority) สถานะ (Status) สิทธิตาง ๆ (Rights) ความมั่งคั่ง (Wealth) และ
รายได (Income) ตลอดจนคุณคา (Values) ที่สําคัญและเปนสิ่งที่ขาดแคลนสําหรับสังคมนั้น ทําให
เกิดการรวมตกลงกันซึ่งเปนเหตุมาจากความเชื่อดังกลาว วาควรที่จะมีผลของการตัดสินใจกันอยางไร
โดยมีความรูสึกของความเปนเอกภาพระหวางสมาชิกดวยกันและกับสังคมโดยรวม (Edward 
Shils,1968) 

ในความหมายอยางแคบแลว Consensus หมายถึง ขอตกลงรวมกันในการตัดสินใจเรื่องใด
เรื่องหนึ่งของสมาชิกทุกคนในกลุม มากกวาที่จะเปนเพียงเสียงสวนใหญ (Majority) หรือความ
เห็นชอบของกลุมตัวแทนเทานั้น ทั้งนี้ Consensus เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกแตละคนของกลุมมีความ
เชื่อ (Belief) วาสมาชิกผูอื่นในกลุมมีสวนรวมเกี่ยวของกับความเปนจริง (Truth) บางอยาง และ
ตองการความรวมมือเพื่อพิจารณาตัดสินใจดวยกัน (Caroline Estes,1983) ในความหมายนี้ 
Consensus ไมเพียงเปนเปาหมายเทานั้น แตเปนกระบวนการตัดสินใจของกลุมที่สมาชิกทุกคนเสนอ
ความคิดหรือความรวมมือบางอยาง แลวสังเคราะหเปนขอมูลออกมาเพื่อประกอบการตัดสินใจขั้น
สุดทาย 

ในหลักการของระบบประชาธิปไตยนั้น Henry Mayo เห็นวา Consensus เปนสิ่งจําเปน
ในแงของการเปนขอตกลงที่มีผลผูกมัดเพราะเกิดจากกระบวนการที่ยอมรับกันทั่วไปและจากการ
ตัดสินใจของสมาชิกสวนใหญของสังคม ซึ่งในสังคมแหงนั้น พลเมืองทุกคนยึดโยงกันดวยประเพณีและ
รวมทั้งการมีความเชื่อวาไมควรนําจํานวนเสียงที่มากกวาไปใชในการเอาเปรียบหรือสรางความ
เสียหายแกเสียงสวนนอย จึงทําใหไมเกิดการตอตานหรือคัดคานตอความตกลงกันที่เกิดขึ้น ใน
ลักษณะนี้ระบบประชาธิปไตยจึงจะเปนไปอยางราบรื่น  

  
การบรรลุถึงการเห็นพองตองกัน (Consensus) 

   
เนื่องจาก Consensus ไมใชสิ่งที่ตองรอใหเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแตเปนระบบความเชื่อ

ของสมาชิกทุกคนในองคการที่รวมกันกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
Consensus จึงตองการความไวเนื้อเชื่อใจ (Trust) ระหวางสมาชิกทุกคนในระดับที่คอนขางสูง โดย
สมาชิกทุกคนจะตองรูสึกวาแตละคนตางยุติธรรมและมีเหตุมีผลมุงตอประโยชนของกลุมหรือองคการ
เปนสําคัญ ดังนั้น Trust จึงเปนองคประกอบของ Consensus ที่จะตองมีการสรางขึ้นมาใหไดกอน
อันดับแรก 

ประการที่สอง การที่จะสรางความไววางใจกันขึ้นมาในระหวางสมาชิกกลุมก็คือการตองมีผู
ที่ทําหนาที่เปนคนกลาง (Facilitator) ซึ่งจะตองรับหนาที่ในการทําใหสมาชิกกลุมหรือในกรณี
ประชาชนกลุมตาง ๆ ไดรับขอมูลขาวสารในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางครบถวน รวมทั้งควรเสนอในสวนที่
เปนขอมูลความจริงตาง ๆ สําหรับผูบริหารในหนวยงานภาครัฐที่ทําหนาที่เปน Facilitator นี้จะตอง
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สรางบทบาทของตนจากเดิมที่รูสึกวาตนมีอํานาจเหนือประชาชน (Roles and Rules) ไปเปนผูที่ตอง
ใชทักษะของการสื่อสารสรางความเขาใจระหวางผูมีสวนเกี่ยวของตางไมวาจะเปนประชาชน กลุม
ผลประโยชนในสังคม โดยเฉพาะทักษะในดานการเจรจาและตอรองโดยมีวัตถุประสงคใหทุกฝายมุง
ความสนใจไปที่ประเด็นปญหาที่ตองการการตัดสินใจและใหไดความคิดท่ีดีที่สุดออกมา  

ในบางครั้ง Facilitator จึงตองทําหนาที่ในการย้ําใหบอยครั้งเพื่อใหผูเกี่ยวของทุกฝายได
ตระหนักและยึดมั่นในความคิดและประเด็นตาง ๆ ที่จะตองมีการตัดสินใจทําใหการบรรลุถึง 
Consensus จึงมักจะใชเวลาที่นานกวาวิธีอื่น ๆ เชน การใชหลักลงคะแนนโดยเสียงสวนใหญ 

ผลดีของการบรรลุถึง Consensus กันกอนท่ีจะมีการตัดสินใจทางการบริหารก็คือ จะทําให
องคการไดรับประโยชนจากความคิดเห็นที่หลากหลายของสมาชิกทุกคนในองคการและจากการระดม
สมองซึ่งยอมเปนสิ่งที่เกิดประโยชนมากกวาการรับฟงจากความคิดเห็นของคน ๆ เดียว และการมี
ความเห็นสอดคลองกันจะทําใหสมาชิกไดชวยกันรวบรวมสรุปเฉพาะสวนที่ดีของความเห็นทั้งหมดเขา
ดวยกันจนกลายเปนแนวทางหรือปทัศถานของกลุมหรือองคการจนกลายเปนความเชื่อในสิ่งที่ทุกคน
ตางมีสวนรวมกันและเปนการแสดงถึงความเหมือนกัน (Identity) ที่เปนเครื่องผูกพันสําหรับสมาชิก
ทุกคน  

การบรรลุ Consensus จะตางกับการตัดสินดวยเสียงขางมากโดยการลงคะแนนเสียง 
(Voting) เพื่อการตัดสินใจทางการบริหารหรือในการแกไขปญหาใดเพราะการลงคะแนนเสียงเปนเรื่อง
ของการที่ตองมีฝายที่แพและฝายที่ชนะ อาจมีผลรายที่ติดตามมาจากผูที่ไมเห็นดวยซึ่งเปนเสียงขาง
นอยที่พายแพจากการเลือกตั้งที่จะคอยขัดขวางและกลายเปนอุปสรรคตอผลของการตัดสินใจดังกลาว 
แตถาในองคกรหรือทามกลางผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมี Consensus สมาชิกทุกคนตางก็มีแนวโนมที่
จะปฏิบัติไปตามสิ่งที่ตนและสมาชิกผูอื่นมีความเชื่อทีเ่หมือนกันดังกลาว 

 
การเจรจา (Negotiation) 

 
ในการบริหารงานแบบประชาธิปไตยซึ่งหนวยงานของรัฐไดเปลี่ยนบทบาทของตนตางไป

จากเดิมที่เคยเปนผูควบคุมและสั่งการตอประชาชนในการปฏิบัติราชการ กลายมาเปนผูแกปญหา 
หรือผูอํานวยความสะดวกตอประชาชน หรือกระทั่งตอองคกรและบุคลากรภายในหนวยงานของรัฐ
ดวยกันเอง เพื่อใหไดรับความรวมมือในการประสานงานหรือเพื่อใหการทํางานเปนทีมประสบ
ความสําเร็จ บทบาทที่จําเปนที่สุดของการเปน Facilitator ไดแก การจะตองมีทักษะของการเจรจา
และตอรองกับบุคคล ประชาชนและกลุมผลประโยชนตาง ๆ เพื่อบรรลุถึงความสําเร็จตามเปาหมาย
ของงาน บนพื้นฐานของการเกิด Consensus  

Thomas Kochan และ Anil Verna (1983) ชี้ใหเห็นวา การเจรจา คือ รูปแบบของการมี
ปฏิสัมพันธกันทางสังคม (Social interaction) หรือการตัดสินใจที่มีองคประกอบดังนี้ 

1. เปนปฏิสัมพันธที่มีบุคคลตั้งแต 2 ฝายขึ้นไป 
2. ฝายใดหรือทั้งสองฝายมีผลประโยชนที่อาจสรางความขัดแยงกันได  หรือเปน

ผลประโยชนความจําเปนรวมกัน ที่เปนเหตุจูงใจใหแตละฝายตองการเขามามีความสัมพันธกัน หรือ 
ประสงคจะแลกเปลี่ยนสิ่งนั้นกัน 
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3. ความสัมพันธนี้มีเกี่ยวของกับทุกฝายหรือแลกเปลี่ยนประโยชนซึ่งกันและกนั  
Roger Fisher และ William Ury จาก Harvard University กลาวไวอยางนาสนใจวา ไม

วาจะชอบหรือไม เราทุกคนเปนนักเจรจา (Negotiator) อยูแลวในชีวิตประจําวัน ไมวาเปนการเจรจา
กับสามีหรือภรรยาในบาน การขอเลื่อนตําแหนงกับเจานายในที่ทํางาน ไปจนกระทั่งการเจรจา
ระหวางประเทศหรือกลุมประเทศ โดยทั้งสองไดเสนอหลักเกณฑการเจรจา ดังนี้ 

ประการแรก ตองแยกผูเจรจาออกจากปญหาของการเจรจา (Separate people from 
the problem) หมายความวา เราตองตระหนักวาผูที่เราตองทําการเจรจาดวยไมวาบุคคลดังกลาวจะ
เปนผูแทนของกลุมหรือไม จะมีความเปนมนุษยเหมือนกัน คือ มนุษยจะมีอารมณ ความรูสึกตาง ๆ 
เชนกัน การรักษาความสัมพันธที่ดีจะเปนประโยชนสําหรับการเจรจาตอรอง แตในทางกลับกัน         
ผูเจรจาควรมุงเนนไปที่ปญหาของการเจรจาเพื่อหาทางที่จะบรรลุผลที่ตองการจากการเจรจาตอรองนี้ 
และมุงที่จะเจรจาโดยไมจําเปนตองสนใจกับการไดรับความเชื่อใจจากคูเจรจาหรือไม 

ประการที่สอง ใหความสนใจและพิจารณาผลประโยชนใดๆที่เกี่ยวของทั้งหมด ไมยึดถือ
ความเปนปฏิปกษระหวางคูเจรจา (Focus on interests, not positions) หรือควรมีทัศนคติที่คิดวา
ผูที่เราตองทําการเจรจาดวยเปนผูรวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากโดยปกติขอขัดแยงมักจะเกิดขึ้น
จากการคิดวาผูเจรจาดวยเปนฝายตรงกันขาม เมื่อการเจรจาเกิดขึ้นโดยยึดถือเปนคนละฝายเชนนี้ ทํา
ใหการบรรลุผลของการเจรจาเกิดขึ้นไดยาก ดังนั้น จึงควรพยายามที่จะคนหาและรวบรวมใหไดวา 
ปญหาของการเจรจามีผลประโยชนใดบางเขามาเกี่ยวของ ซึ่งจะชวยใหเขาใจถึงสาเหตุของปญหามากขึ้น 

ประการที่สาม สรางทางเลือกตาง ๆ ที่ทุกฝายจะไดประโยชน (Invent options for 
mutual gain) เพราะการเจรจาที่เห็นไดชัดวา จะมีฝายใดฝายหนึ่งเปนผูเสียประโยชนเพียงฝายเดียว
หรือจะมีผูไดรับประโยชนจากการเจรจาเพียงฝายเดียว จะทําใหการบรรลุขอตกลงเปนไปไดยาก      
ผูเจรจาจึงควรสรางทางเลือกไวหลาย ๆ ทาง เพื่อทําการตัดสินใจในภายหลัง 

และประการสุดทาย ไดแก การกําหนดเกณฑมาตรฐาน (Objective Criteria) เพื่อยึดถือ
รวมกันในระหวางทุกฝายของการเจรจา ทั้งนี้ ผูเจรจาจึงควรเตรียมจัดทําเกณฑมาตรฐานตางๆ
ดังกลาวเปนการลวงหนาโดยตองเปนเกณฑมาตรฐานที่ยุติธรรม (Fair standard) ซึ่งยอมขึ้นอยูกับ
ขอเท็จจริงตามที่เปนประเด็นปญหาของการเจรจา เชน ราคาในตลาด มาตรฐานของวิชาชีพ            
ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือหลักศีลธรรม เปนตน และเกณฑมาตรฐานนั้นจะตองไมเปนสิ่งที่แสดงวาเปน
ผลประโยชนที่ตองการของคูเจรจาฝายใด 

 
การตอรอง (Bargaining) 

 
David Kipnis และ Stuart M. Schmidt จาก Temple University เห็นวา Bargaining 

เปนกลยุทธ (Strategy) หนึ่งในหลาย ๆ กลยุทธ เชน การอางเหตุผล (Reason) การสรางแนวรวม 
(Coalition) การยื่นคําขาด (Assertiveness) การใชอํานาจหนาที่ที่เหนือกวา (Higher authority) 
และการใหคุณใหโทษ (Sanction) ที่แตละฝายหรือกลุมพยายามจะใชสรางความมีอิทธิพล 
(Influence) เหนือกลุมหรือฝายอื่น ๆ ในปญหาใดปญหาหนึ่ง  
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การตอรองเปนกลยุทธที่ใชในการเจรจา (Negotiation) เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน
ระหวางฝายหรือกลุมที่เก่ียวของ ตัวอยางเห็นไดชัด ไดแก การเจรจาระหวางกรุงเทพมหานครกับกลุม
ประชาชนผูบุกรุกที่สาธารณะ โดยอาศัยในบริเวณที่ดินมาเปนเวลาหลายป ในการเจรจากันทั้งสอง
ฝายอาจใชกลยุทธหลายรูปแบบในระหวางการเจรจา ฝายกรุงเทพมหานครจะอางความผิดตาม
กฎหมายจากการบุกรุกที่สาธารณะ ขณะที่ประชาชนผูบุกรุกก็จะอางการเขาอยูอาศัยในที่ดินเปนเวลา
หลายป อางความเดือดรอนจากการไมมีที่อยูอาศัย เปนตน จากนั้นทั้งสองฝายจะใชการตอรองในการ
เจรจา โดยแลกเปลี่ยนผลประโยชนตอกันเพื่อยุติปญหา กรุงเทพมหานครจึงเสนอที่อยูอาศัยแหงใหม
แกประชาชนทุกครอบครัว สวนประชาชนผูบุกรุกยินยอมที่จะออกจากที่ดินสาธารณะ โดยมีขอแม
เปนกําหนดเวลาอาศัยตออีกระยะหนึ่งพรอมท่ีอยูอาศัยที่กรุงเทพมหานครจัดสรางใหและคาชดเชยอีก
จํานวนหนึ่ง 

Rubin และ Brown (1975) ไดสรุปลักษณะของการตอรองไวได 5 ประการดังนี้ 
ประการแรก การตอรองจะเกิดข้ึนอยางนอยตองมีผูเกี่ยวของ 2 ฝายขึ้นไป 
ประการที่สอง ทั้งสองฝายมีขอขัดแยงในปญหาใดปญหาหนึ่งขึ้นไปที่เกี่ยวของกับ

ผลประโยชนอยางหนึ่ง 
ประการที่สาม ทั้งสองฝายมีความตองการโดยเจตนาที่จะเขามารวมความสัมพันธกันแบบ

ชั่วคราวในลักษณะเชนนี้ 
ประการที่สี่ กิจกรรมที่มีขึ้นระหวางความสัมพันธดังกลาวจะเกี่ยวของกับการแบงสรร     

ปนสวนหรือแลกเปลี่ยนทรัพยากร (Resources) อยางหนึ่งหรือหลายอยาง และหรือการบรรลุการ
แกไขปญหาในประเด็นที่จับตองไมได (Intangible) ระหวางฝายตาง ๆ 

ประการสุดทาย กิจกรรมตาง ๆ นั้นจะเกี่ยวของกับการแจงความตองการ (Demands) 
หรือการยื่นขอเสนอ (Proposals) โดยคูเจรจาฝายหนึ่ง แลวฝายตรงขามจะทําการประเมินความ
ตองการหรือขอเสนอดังกลาวเพื่อจะยอมรับ หรือมีขอเสนอโตแยงอยางอื่นกลับยังอีกฝายอีกครั้ง 

 
บทสรุป 

 
การบริหารราชการแบบประชาธิปไตย (Democratic administration) เปนการ

บริหารงานที่คํานึงถึงความตองการที่หลากหลายของประชาชน ยอมรับใหประชาชนเปนศูนยกลาง
ของการบริหาร เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการตัดสินใจไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม รับทราบถึงการปรากฏอยูของบรรดากลุมผลประโยชนตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองคการ หนวยงานภาครัฐไมอาจเพิกเฉยตอสิ่งตางๆดังกลาวไดอีกตอไป แตจะตองมีบทบาท
ในการทําหนาที่ในการปรับตัวกับสิ่งแวดลอมทางการบริหารที่มีความเปนประชาธิปไตยใหได 

ความเปนประชาธิปไตยในการบริหารภาครัฐแมจะเปนการบริหารงานที่กอใหเกิด
ประสิทธิผลเนื่องจากเปนผลของความตองการของคนสวนใหญแตกลับไมใชการบริหารที่อาจ
กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะการปรับตัว (Adjustment) หรือสรางความปรองดอง 
(Reconciliation) ตองใชทรัพยากรทางการบริหารที่สูงขึ้น ใชเวลามากขึ้นและอาจมีผูมีสวนไดเสีย
หรือฝายที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก สิ่งที่เปนจุดออนของการบริหารแบบประชาธิปไตยนี้จะสามารถ
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แกไขหรือชดเชยใหดีขึ้นได ก็ดวยการมีสรางภาวะผูนํา( Leadership) ของหนวยงานภาครัฐโดยมุงที่
จะสรางใหเกิด Consensus ในระหวางฝายตาง ๆ และประกอบกับตองมีทักษะความชํานาญในการ
เจรจาตอรอง(Negotiation and bargaining) เพื่อผลสําเร็จของงานที่มีประสิทธิผล (Effectiveness) 
คือประชาชนสวนใหญไดรับประโยชนและกระบวนการปฏิบัติงานตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) และมีการใชทรัพยากรทางการบริหารอยางเหมาะสม (Economy) รวดเร็วไมสิ้นเปลือง 
 

-------------------------------------- 
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