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บทคัดยอ
คุณลักษณะของคนชายขอบมีความแตกตางจากประชากรสวนใหญของสังคม ไดแก ชาติพันธุ
เพศสภาพ เพศสถานะ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และชนชั้นทางสังคม
จึงเกิดปญหาคนชายขอบ ซึง่ เปนคนกลุม หนึง่ ทีข่ าดโอกาสหรือเขาไมถงึ สิทธิตา งๆ จนเกิดความเหลือ่ มลํา้
ทางสังคม ทั้งกลุมคนชายขอบในพื้นที่ชายแดนภาคใต กลุมผูติดเชื้อเอชไอวี กลุมเด็กที่หลุดจากระบบ
การศึกษา รวมทั้งขาดความมั่นคงในสังคม ขาดอํานาจการตอรอง ขาดการศึกษา ขาดเครื่องมือที่เขาถึง
อํานาจ และถูกกีดกันออกจากระบบการตอรองอํานาจและการจัดสรรทรัพยากรในสังคม บทความนี้
ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาคนชายขอบใหสามารถเขาถึงบริการของรัฐได
ผูเขียนไดวิเคราะหปญหาของคนชายขอบดวยการนําแนวคิดและทฤษฎีรากฐานของแนวความคิดการ
จัดการบริการสาธารณะแนวใหมกับคานิยมการบริหารจัดการภาครัฐแบบการจัดการบริการสาธารณะ
แนวใหมของ Denhardt and Denhardt ที่ไดเขียนไวในหนังสือ The new public service: serving,
not steering ในป ค.ศ. 2011 มาเปนแนวทางใหรฐั สามารถปรับเปลีย่ นการใหบริการสาธารณะครอบคลุม
ถึงกลุมคนชายขอบในบริบทของภูมิศาสตรหรือชาติพันธุ หรือเศรษฐกิจ หรือสังคมวัฒนธรรม ในการ
เขาถึงบริการของรัฐได
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ABSTRACT:
The characteristics of marginal people are different from societal majority such as
ethnicity, gender, skin color, religion, ideology, education, and economic and social status that
lead to marginality problem. The marginal people are group of people who lack opportunities
and rights. These are not as inequal causes for group of marginal people in southern border,
group of children are uneducated, and group of people living with HIV. Next, they lack stability
in society, negotiation power, education, and devices to access power. Because they were
deprived from negotiation power and resource allocation in society. The purpose of this article
was to study guideline for problem Solving about marginal people to access public service.
The author Synthesize marginal people problems base on New Public Service theory and public
management value of Denhardt and Denhardt (2011) in “The New Public Service : Serving, not
Steering”. And improvement for in geography, ethnicity, economy, Society, and culture context
for marginal people can access public service.
Keywords: marginal people, new public service.
บทนํา

ประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาหลายประเทศที่
ประสบความสํ า เร็ จ นั้ น มี ค วามก า วหน า ทาง
เศรษฐกิจของชาติดาํ เนินไปควบคูก นั กับการกีดกัน
ประชากรกลุม ใหญออกจากชีวติ ทางเศรษฐกิจ ทัง้ นี้
เพราะหนทางของอุ ต สาหกรรมและการพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ของสั ง คมที่ กํ า ลั ง พั ฒ นาใดๆ มั ก จะ
หมายถึงการพึง่ พาการนําเขาเทคนิควิทยาการและ
เครื่องจักรจากตางประเทศเปนอยางมาก บอยครั้ง
การพัฒนาประเทศจึงมีความหมายไปถึงการลด
ความสําคัญของการผลิตดานอื่นๆ นอกจากนั้น
การนับประชากรโดยทั่วไปนั้น มีการแบงประชากร
ออกเป น กลุ  ม ต า งๆ กระบวนการนี้ ไ ด กี ด กั น
ประชากรบางกลุมใหหลุดออกไปจากสังคมไทย
(social exclusion) ทําใหเกิดภาพแบงแยกระหวาง
คนกลุมใหญและคนกลุมนอยในประเทศ และ

ดวยความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกัน เชน
ระหวางเจาหนาทีร่ ฐั และประชาชนผูด อ ยฐานะทาง
เศรษฐกิจ จึงสรางความเปนคนชายขอบ (marginal
people) ใหกับประชากรหลากหลายกลุม รวมทั้ง
กลุม ประชากรทีง่ า ยตอการถูกครอบงําทางความคิด
และวั ฒ นธรรม ขาดความมั่ น คงในสั ง คม ซึ่ ง
คุณลักษณะของ “คนชายขอบ” มีความแตกตาง
จากประชากรสวนใหญของสังคม ไดแก ชาติพันธุ
เพศสภาพ เพศสถานะ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ
การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ และชนชัน้ ทางสังคม
เปนตน (Wankaew Surichai, 2007)
เมื่อกลาวถึงปญหา “คนชายขอบ” คน
สวนใหญเขาใจดีวา เปนคนกลุมหนึ่งที่ขาดโอกาส
หรือเขาไมถึงสิทธิตางๆ จนเกิดความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม แตหลายคนอาจจะยังไมรวู า ยังมีปญ
 หา
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อีกมากมาย ทั้งกลุมคนชายขอบในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต กลุ  ม ผู  ติ ด เชื้ อ เอชไอวี กลุ  ม เด็ ก ที่ ห ลุ ด
จากระบบการศึกษา แมประเทศไทยจะมีระบบ
หลักประกันสุขภาพครอบคลุมคนไทยทั้งประเทศ
ภายใตโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ หรือ
บั ต รทอง แต ยั ง มี ค นไทยอี ก จํ า นวนหนึ่ ง ที่ ไ ม
สามารถเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานดานสาธารณสุข
เพียงเพราะติดกรอบทีว่ า “ไมมสี ญ
ั ชาติไทย” ดังนัน้
ป ญ หาที่ พ บของคนชายขอบในสั ง คมไทย ขาด
อํานาจการตอรอง ขาดการศึกษา ขาดเครื่องมือ
ที่เขาถึงอํานาจ และถูกกีดกันออกจากระบบการ
ตอรองอํานาจและการจัดสรรทรัพยากรในสังคม
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการ
แกไขปญหา “คนชายขอบ” ตามแนวความคิดการ
จัดการบริการสาธารณะแนวใหม (New Public
Service) ใหเขาถึงการบริการสาธารณะของหนวย
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งานภาครัฐ ไดแก หลักประกันสุขภาพ เทคโนโลยี
การสื่อสาร สาธารณูปโภค และโครงสรางพื้นฐาน
เปนตน
กรอบในการวิเคราะห
กรอบในการวิเคราะหแนวทางการแกไข
ปญหา “คนชายขอบ” ตามแนวความคิดการจัดการ
บริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service)
มุง เนนศึกษาแนวทาง กระบวนการวิธกี ารทีจ่ ะแกไข
ป ญ หาคนชายขอบใน 3 ประเด็ น หลั ก คื อ
1) กระบวนกลายการเปนคนชายขอบ 2) แนวคิด
และทฤษฎีรากฐานของแนวคิดการจัดการบริการ
สาธารณะแนวใหม 3) คานิยมการบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบการจัดการบริการสาธารณะแนวใหม
และ 4) แนวทางในการแกไขปญหา “คนชายขอบ”
ดังภาพตอไปนี้

สภาพปญหากระบวนกลายการเปนคนชายขอบ
แนวคิดและทฤษฎีรากฐานของแนวคิด
การจัดการบริการสาธารณะแนวใหม
1. ความเปนพลเมืองประชาธิปไตย
2. ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม
3. ทฤษฎีองคการที่อาศัยหลักมนุษยนิยม
และรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม

คานิยมการบริหารจัดการภาครัฐแบบ
การจัดการบริการสาธารณะแนวใหม
1. มุงรับใชพลเมือง ไมใชบริการลูกคา
2. รัฐตองมุงบริหารใหเกิดสาธารณะประโยชน
3. การใหคุณคากับความเปนพลเมืองเหนือกวาความเปน
ผูประกอบการ
4. วิถีประชาธิปไตยและคิดในเชิงยุทธศาสตร
5. การตระหนักวาความรับผิดชอบ ไมใชขนึ้ ตอฝายการเมือง
เทานั้น
6. รัฐตองรับใช ไมใชกุมทิศทางหรือนําทาง
7. การใหคุณคากับประชาชนมาก ไมใชสนใจแตผลิตภาพ
ของงาน

แนวทางในการแกไขปญหา คนชายขอบ (marginal people)
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เนื้อหา
ความหมายของคนชายขอบ
คนชายขอบ (Marginal people) หมายถึง
กลุ  ม คนที่ มี ชี วิ ต อยู  ห  า งไกลจากศู น ย ก ลางทาง
เศรษฐกิ จ การเมื อ งสั ง คมและวั ฒ นธรรม เป น
ลักษณะของกลุมคนชายขอบอาจจะแตกตางจาก
ชนกลุมใหญของสังคม (Klommeung Patcharee,
2019) ในแตละประเทศมีประชากรชายขอบ ซึ่ง
อาศัยอยูห า งจากศูนยกลางทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมวัฒนธรรม คนกลุมนี้ขาดอํานาจการ
ตอรอง ขาดการศึกษา ขาดเครือ่ งมือทีเ่ ขาถึงอํานาจ
และถูกกีดกันออกจากระบบการตอรองอํานาจ และ
การจัดสรรทรัพยากร อํานาจและความมั่งคั่งใน
สังคมลักษณะของกลุมประชากรชายขอบอาจจะ
แตกตางจากประชากรสวนใหญของสังคม เชน
ชาติพันธุ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ การศึกษา
ฐานะทางเศรษฐกิจและชนชั้นทางสังคม เปนตน
นอกจากนี้ ใ นพจนานุ ก รมสั ง คมวิ ท ยามี คํ า ที่
เกี่ยวของกันกับกลุมชายขอบคือ “ชนกลุมนอย”
(minority group) หมายถึง กลุม คนที่กํา หนด
โดยขนาดหรือสัดสวนของประชากรวามีจํานวน
นอยกวาประชากรสวนใหญ เปนกลุมยอยภายใน
สังคมใหญ ชนกลุม นอยของกลุม ตางๆ มีเอกลักษณ
หรือพันธะผูกพันกันดวย ชาติพันธุหรือชาติพันธุ
ธํารง (Chavivun Prachuabmoh, 2004) สัญชาติ
ศาสนา หรือลักษณะอื่นๆ ทางวัฒนธรรม ที่เห็นได
ชัดวา ตางจากชนสวนใหญทางสังคม พบวา กลุม
ชนที่มีความแตกตางจากชนสวนใหญไดรับการ
ปฏิบตั อิ ยางไมเทาเทียมในสังคม กลุม ชายขอบและ
ชนกลุม นอยมีความสัมพันธเชือ่ มโยงกัน ในมุมมอง
ดานวัฒนธรรมและจํานวน ซึง่ การเปนคนชายขอบ

มักเกิดขึ้นกับกลุมประชากรจํานวนนอยที่มี ความ
แตกต า งกั บ คนส ว นใหญ ใ นด า นสั ง คมและ
วัฒนธรรม ตามที่ Gordon Marshall (1998) ได
กลาวถึงการเปนคนชายขอบวา กลุมคนชายขอบ
อาจไม ใ ช ป ระชากรที่ เ ป น คนกลุ  ม น อ ยเสมอไป
คนชายขอบอาจเปนคนกลุมใหญก็ได เชน กรณี
ประชากรผิวดําในแอฟริกาใตที่ตกอยูภายใตการ
ปกครองของคนผิวขาว แมคนผิวขาวจะมีจํานวน
ประชากรนอยกวาแตสามารถเขาถึงอํานาจทาง
การเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจ จึงสามารถอยูใ น
ตําแหนงผูปกครอง สวนพลเมืองผิวดําที่มีจํานวน
มากกวาอยูในตําแหนงทาสแรงงานและเปนคน
ชายขอบภายใตระบอบกีดกันผิว (Apartheid)
ดังนั้น ความเปนชายขอบ (Marginality)
เปนแนวความคิดในการศึกษาคนชายขอบของ
นักสังคมศาสตรในยุคหลังสมัยใหมเสนอวา ความ
เปนชายขอบ ในทางเศรษฐศาสตรการเมืองนั้น
หมายถึง ผูคนที่ดอยอํานาจ คนที่ตกเปนเบี้ยลาง
ของคนกลุม ใหญและคนยากไร และเมือ่ คนเหลานี้
เปนชาติพันธุ คนกลุมนอย เพศสภาพ เพศสถานะ
และไมมีตําแหนงที่ในสังคม หรือเรียกรวม ๆ วา
มีสถานะเปน “คนอื่น” อีกดวยแลว จึงทําใหคน
เหลานีต้ กอยูใ นสถานการณทถี่ กู กีดกันออกซํา้ แลว
ซํา้ เลา (Sattayavinit Thouchanok, 2016) จึงกลาว
ไดวาศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยของคนเหลานี้
ถูกมองขาม ไมวาจะเปนชาติพันธุกลุมนอย ผูหญิง
คนพิการ กลุมรักรวมเพศ และแมแตชาวไรชาวนา
ในสังคมไทยก็อาจกลาวไดวา เปนมวลชนชายขอบ
ของสังคมใหญ (The marginal mass) คนเหลานี้
มักจะถูกกีดกันหรือเบียดขับออกจากสังคม (the
excluded or marginalized) ไมวา จะเปนในบริบท
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ทางภู มิ ศ าสตร เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
การเมื อ ง และสิ่ ง แวดล อ ม (Laungaramsri
Pinkaew, 2003) ผู  เ ขี ย นเล็ ง เห็ น ว า ความเป น
ชายขอบจึ ง ไม ใ ช สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น เองตามธรรมชาติ
หากแตเกิดขึ้นพรอมกับการสถาปนาอํานาจของ
ความเป น ศู น ย ก ลางหรื อ ศู น ย ก ลางเป น ผู  ผ ลิ ต
ชายขอบ กระบวนการสรางความเปนชายขอบโดย
ศูนยกลางนั้นมีลักษณะที่ซับซอน ซึ่งคนชายขอบ
ถูกทําใหเปนสิ่งที่ไมมีตัวตน ไรคา หรือเปนภาระ
แกสังคมศูนยกลาง
กระบวนกลายการเป น คนชายขอบ
(Marginalization)
กระบวนการกลายเปนคนชายขอบ คือ
กลุ  ม คนที่ มี ชี วิ ต อยู  กึ่ ง กลางหรื อ ห า งไกลจาก
ศูนยกลางทัง้ ในทางภูมศิ าสตรและสังคมวัฒนธรรม
ในทางภูมศิ าสตร “คนชายขอบ” มักจะเปนกลุม คน
ที่ตองเคลื่อนยายจากภูมิลําเนาดั้งเดิมดวยเหตุผล
ทางธรรมชาติ เศรษฐกิ จ การเมื อ งและสั ง คม
วัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ หรือ
วิถีชีวิตของคนกลุมนี้ตองเผชิญกับการแกงแยง
แข ง ขั น เพื่ อ เข า ถึ ง ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู  อ ย า งจํ า กั ด
ถูกกีดกันและเอารัดเอาเปรียบจากลุมใหญ ซึ่ง
อยูอาศัยในดินแดนหรือเขตภูมิศาสตรนั้นมากอน
ในทางสังคมวัฒนธรรม “คนชายขอบ” ยอมกลาย
เปนคนกลุมนอยในสังคมใหม วัฒนธรรมประจํา
กลุม จึงเปนวัฒนธรรมยอยที่ไมไดรับการยอมรับ
หรื อ ได รั บ การเลื อ กปฏิ บั ติ จ ากผู  ค นในกระแส
วัฒนธรรมหลัก การเรียนรูก ารปรับตัวและการตอสู
ดิ้ น รนเพื่ อ ที่ จ ะเอาตั ว รอดหรื อ มี ชี วิ ต อยู  ภ ายใต
สภาพดั ง กล า ว จึ ง เป น สาระสํ า คั ญ ของวิ ถี ชี วิ ต
ของประชาชนที่ อ าศั ย ในวั ฒ นธรรมชายขอบ
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(Sattayavinit Thouchanok, 2016) คนชายขอบจะ
ชวยใหเขาใจกระบวนการเรียนรู ในชีวติ จริงของการ
ตอสูของผูคนกลุมตางๆ เปนความพยายามสราง
พื้นที่ของการขัดขืนตออํานาจ พรอมๆ ไปกับการ
สรางสรรคเพื่อแสดงถึงพลังของความเปนมนุษย
ในการปรั บ ตั ว เพื่ อ มี ชี วิ ต อยู  ภ ายใต ก ระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอยางรวดเร็วในปจจุบัน
ซึ่งก็นาจะชวยเปดชองทางใหสังคมไทยไดเรียนรู
จากทุกๆ สวนของสังคม เพื่อใหทุกคนสามารถใช
ศักยภาพของตนไดอยางแทจริง และมีสวนรวม
ในการสร า งประชาสั ง คมได ม ากขึ้ น ในส ว น
Wittayapak Chusak (1998) ไดอธิบายถึงภาวะ
การเปนคนชายขอบวาเกี่ยวของกับแนวคิดการ
ครอบครองพื้นที่ (territoriality) ซึ่งเกิดขึ้นในสังคม
ไทยพรอมกับแนวคิดเรื่อง “รัฐชาติ” ที่ตองการ
ความชัดเจนในเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดน โดย
ประเทศไทยตองมีเขตแดนที่แนนอนตามแนวคิด
รั ฐ ชาติ แ บบตะวั น ตก แนวคิ ด รั ฐ ชาติ ทํ า ให เ กิ ด
กระบวนการสรางความเปนไทย (Thai-ization)
ซึ่งดําเนินไปภายใตแนวคิดการจําแนกแยกพวก
(Exclusion) และลั ท ธิ ช าติ นิ ย ม ที่ ต  อ งแยกให
ชัดเจนวาใครคือ “คนไทย” โดยยึดประวัติศาสตร
และวัฒนธรรมศูนยกลางเปนหลัก สงผลใหคนกลุม
นอยที่มีความแตกตางจากคนสวนใหญทั้งในแง
ชาติพนั ธุ ภาษา วัฒนธรรม มีสถานภาพเปนคนชาย
ขอบของสังคมไทย ยังสอดคลองกับ Attachak
Satayanuruk (1999) ที่มองวากระบวนการกลาย
เปนคนชายขอบวาเกิดจากเงื่อนไข 2 ประการ คือ
1) การขยายตัวของอํานาจรัฐเขาไปลิดรอนสิทธิ์
การใชและการจัดการทรัพยากรตามจารีตประเพณี
ของชาวบาน และ 2) การสรางภาพลักษณให

378

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

คนชายขอบ ซึ่งการขยายตัวของอํานาจรัฐโดยการ
ออกเอกสารสิทธิใ์ นการถือครองทีด่ นิ ทําใหเกิดการ
นิยาม “พื้นที่” ออกเปนสองลักษณะเทานั้น ก็คือ
พื้นที่สาธารณะที่เปนของรัฐและพื้นที่ของเอกชน
นอกจากนี้ กระบวนการสรางรัฐชาติเปน
กระบวนการที่กอใหเกิดคนชายขอบขึ้นในสังคม
ไทย การสรางรัฐชาตินั้นตองสรางความชัดเจนใน
ดินแดนหรือขอบเขตของประเทศไทย ความชัดเจน
ในดินแดนทําไดโดยการสรางแผนที่ประเทศไทย
และรัฐชาติจะสมบูรณได ตองมีความชัดเจนในเรือ่ ง
ความเปนไทย กลาวคือ ตองสรางอัตลักษณของ
ความเปนไทยทั้งดานภาษา ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม ซึ่งการสรางรัฐชาติสงผลใหเกิดภาวะ
ความเปนชายขอบในประเทศไทย 2 ดาน ไดแก
1) ภาวะการกลายเปนคนชายขอบในทางภูมศิ าสตร
เมือ่ มีการจัดทําแผนทีเ่ ขตแดนทีแ่ นชดั ของประเทศ
และมีกระบวนการรวบอํานาจในการจัดการพื้นที่
และทรัพยากรจากหัวเมืองเขาสูศูนยกลาง ทําให
กลุมคนในพื้นที่ชายแดนของแผนที่ประเทศไทย
หรือหางไกลจากศูนยกลางกลายเปนคนชายขอบ
ในเชิงภูมิศาสตร และ 2) ภาวะการกลายเปนคน
ชายขอบ ในทางสังคมวัฒนธรรม คือ การทีก่ ลุม คน
บางกลุมไมไดรับการยอมรับใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการสรางตัวตนทางวัฒนธรรมความเปน
ไทย ทั้งในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตร
ไทย วัฒนธรรมหลักของไทย อุดมคติการเปนคน
ไทย เชือ้ ชาติไทย (Thongchai Winichakun, 1987)
ในสวนของกระบวนการสรางความเปน
ชายขอบ เปนกระบวนการทีผ่ ลักใหบคุ คลหรือกลุม
คนกลุมใดกลุมหนึ่ง ตองตกอยูในสถานะไรอํานาจ
หรือขาดแหลงอํานาจทีจ่ ะมาสนับสนุน สงผลทําให

คนกลุมนั้นเขาไมถึงความยุติธรรมและทรัพยากร
ที่จําเปน ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
สั ง คม ทํ า ให พ วกเขาตกอยู  ใ นภาวะชายขอบ
(marginality) คนชายขอบมักรูสึกวา สังคมทําให
พวกเขาไรตัวตน หรือแมกระทั่งเปนปญหาของ
สังคม ซึ่งเปนกระบวนการสรางทางสังคม โดยใช
ความแตกตาง (differences) มาแบงแยก กีดกัน
และสรางความเปนอื่นใหกับคนดวยกัน เครื่องมือ
ทีใ่ ชไดผลเสมอในการทําใหกลุม คนบางกลุม กลาย
เป น คนชายขอบคื อ การตี ต รา การแบ ง แยก
การกี ด กั น ออกไป และการเลื อ กปฏิ บั ติ ตามที่
Tongthaow Pattrakwan (2011) มองวา การสราง
ภาพลั ก ษณ ใ ห ค นชายขอบ ภาพของกลุ  ม คนที่
ลาสมัย และดอยพัฒนา ดังนั้นหนวยงานภาครัฐ
จึ ง ต อ งเข า มาพั ฒ นาคนชายขอบ เช น การตั้ ง
หนวยงานเพื่อพัฒนาชนบท ซึ่งเปนการนําความรู
ในเมื อ งมาใช ใ นชนบท ทํ า ให ช าวชนบทละทิ้ ง
วิถีชีวิตดั้งเดิม ทําการเกษตรเพื่อการพาณิชยและ
พึ่ ง พาความรู  จ ากเมื อ ง ซึ่ ง จุ ด ประสงค ข องการ
กระทําเชนนี้เปนกระบวนการที่รัฐตองการจํากัด
และทําใหคนชายขอบ ออนแอ กลาวคือคนชาย
ขอบเหลานี้ลวนถูกทําใหหมดพลังในการพึ่งพา
ตนเอง และตองพึ่งพาหรือรับความชวยเหลือจาก
รัฐตลอดเวลา นอกจากสรางภาพลักษณใหเปน
ป ญ หาของสั ง คมแล ว คนชายขอบยั ง ถู ก สร า ง
ใหเปน “ผูราย” ที่รัฐตองเขาไปปราบปราม เชน
ชาวเขาที่ถูกสรางภาพใหเปนผูทําลายปา เปนตน
ดังนัน้ สรุปไดวา คนชายขอบหรือความเปน
ชายขอบที่อาศัยอยูในดินแดนหรือเขตภูมิศาสตร
ที่หางไกลจากการเขาถึงการบริการสาธารณะของ
หน ว ยงานภาครั ฐ ได แ ก หลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
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เทคโนโลยีการสือ่ สาร สาธารณูปโภค และโครงสราง
พื้นฐาน เปนตน รวมทั้งคนกลุมนี้ขาดอํานาจการ
ตอรอง ขาดการศึกษา ขาดเครือ่ งมือทีเ่ ขาถึงอํานาจ
และถูกกีดกันออกจากระบบการตอรองอํานาจ และ
การจัดสรรทรัพยากร อํานาจและความมั่งคั่งใน
สังคมลักษณะของกลุมประชากรชายขอบอาจจะ
แตกตางจากประชากรสวนใหญของสังคม ผูเขียน
เล็งเห็นถึงความสําคัญของแนวคิดเกี่ยวกับการ
จั ด การบริ ก ารสาธารณะแนวใหม เ พื่ อ นํ า มา
วิเคราะหและหาแนวทางการแกไขปญหาคนชาย
ขอบใหสามารถที่จะเขาถึงการบริการสาธารณะ
ของหนวยงานภาครัฐได
การจัดการบริการสาธารณะแนวใหม
(New Public Service)
กระบวนทัศนรวมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร กระบวนทัศน (Paradigm) คือ ตัวแบบ
(model) หรือ ชุดของฐานคติ (A set of assumptions)
โดย Thomas Kuhn (1970) ไดอธิบายถึงกลุม
ความคิดพื้นฐานซึ่งเปนกรอบชี้นําแนวทางและ
การกระทําของปจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม
ครอบคลุมทั้งใน การใชชีวิตประจําวันไปจนถึงการ
แสวงหาความรู  ท างศาสตร ก ารที่ ผู  บ ริ ห ารหรื อ
นักการเมืองหรือขาราชการจะพัฒนาประเทศให
สามารถปรั บ ตั ว ให ดํ า รงอยู  ใ นบริ บ ทและความ
ทาทายของโลกาภิวัตนไดนั้น จะตองมีแบบอยาง
ในการมองโลกทีเ่ ปลีย่ นไปจากวิธกี ารมองโลกแบบ
เดิม หรือที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา “การเปลี่ยนยาย
กระบวนทัศน” (Paradigm Shift) ที่ไมใชแคการ
เปลีย่ นแปลงในเชิงเทคนิคการบริหารจัดการเทานัน้
ในกรณีของคนชายขอบหรือความเปนชายขอบที่
อาศัยอยูในดินแดนหรือเขตภูมิศาสตรที่หางไกล
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จาก การเขาถึงการบริการสาธารณะของหนวยงาน
ภาครัฐนัน้ จะตองวางแนวทางการบริการสาธารณะ
ใหเขาถึงประชาชนทุกกลุมโดยไมเลือกปฏิบัติและ
เปนไปอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน
ตามที่ Denhardt and Denhardt (2011)
ไดเสนอแนวความคิดการจัดการบริการสาธารณะ
แนวใหม ให ค วามสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ คุ ณ ค า หรื อ
อุดมการณ โดยเฉพาะความเปนประชาธิปไตย
มากกวาประสิทธิภาพหรือผลิตภาพ สําหรับแนวคิด
และทฤษฎีรากฐานของแนวคิดการจัดการบริการ
สาธารณะ แนวใหม ดั ง นั้ น ผู  เ ขี ย นนํ า เสนอ
3 ประการ ไดแก
1. แนวคิดความเปนพลเมืองประชาธิปไตย
(Theories of Democratic Citizenship) เปน
การนํ า เสนอในเรื่ อ งการเป น พลเมื อ ง Sandel
(1996) มองวาเปนการเพิ่มพูนผลประโยชนเชิง
เศรษฐกิจของชุมชนและพลเมืองเปนหนาที่หลัก
ของรัฐ รัฐถูกสรางขึน้ มาเพือ่ ทําใหพลเมืองสามารถ
ที่จะเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับผลประโยชน
สวนบุคคล Denhardt and Denhardt (2011)
มองวาสิทธิของพลเมืองในลักษณะนี้จะมีความ
สอดคลองกับทฤษฎีทางเลือกสาธารณะและแนว
ความคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ดังนั้น
พลเมืองตองสามารถกําหนดทางเลือกใหสอดคลอง
กับผลประโยชนของตนเองได ดังนี้
1.1 การตอบสนองความต อ งการ
จําเปนของพลเมือง (Responsiveness) เปนหลัก
การตอบสนองเปนการใหบริการกับประชาชนผูรับ
บริการและผูมีสวนไดกับสวนเสียในระยะเวลา
ที่กําหนด การสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ
สามารถตอบสนองต อ ความขั ด แย ง หรื อ ความ
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ตองการของผูรับบริการที่มีความหลากหลายและ
ความแตกตางกัน
1.2 การมี ส  ว นร ว มในการบริ ห าร
ปกครอง (Governance Participation) เป น
ประชาธิ ป ไตยแบบมี ส  ว นร ว ม เกิ ด ขึ้ น จากการ
ที่ประชาชนเริ่มตั้งคําถามกับนโยบายสาธารณะ
ตาง ๆ ที่กําหนดโดยผูที่อยูในภาคราชการซึ่งเปน
ผูแทนของประชาชน (Sphchokchai Orapin,
2008) การบริหารราชการแบบเดิมจําเปนตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานใหม โดยเนนการมี
สวนรวมของประชาชนมากขึ้น การมีสวนรวมของ
ประชาชนจึงเปนกระบวนการที่ประชาชนและผูที่
เกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู
ทําความเขาใจ
1.3 ผลประโยชน ส  ว นตั ว และผล
ประโยชน ส  ว นร ว ม (Public and Individual
Interest) และผลประโยชนทับซอน (Conﬂict of
Interests) เป น ผลประโยชน ส  ว นตนและ
ผลประโยชน ส  วนรวมมีป ระเด็นปญหาทางการ
บริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหา
การทุจริตประพฤติมชิ อบขึน้ และยังสะทอนปญหา
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ ดังนั้นพลเมือง
ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ส าธารณะ (Public
interest) มากกวาผลประโยชนสว นตน (Individual
Interest)
1.4 ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
พลเมือง (Duty and Role Understanding) เปน
ความเขาใจเกีย่ วกับกิจการของรัฐ (Public Affairs)
จะตองทําความเขาใจในเรือ่ งของสิทธิ บทบาท และ
หนาที่ของพลเมืองตามกฎหมายพลเมืองตองมี
บทบาทหนาที่ตามสถานภาพของตน ซึ่งบทบาท

และหนาทีข่ องพลเมืองแตละคนจะมีความแตกตาง
กันไป
1.5 จิตวิญญาณสาธารณะ (Public
Spirit) เปนการสํานึกวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม
และมีความผูกพันในเชิงจริยธรรมกับชุมชนและ
สังคมของตน การที่พลเมืองเห็นถึงผลประโยชน
สาธารณะมากกวาประโยชนสวนตัวนี้บงบอกให
เห็นถึงจิตวิญญาณสาธารณะ (Public Spirit) ซึ่ง
พลเมืองที่มีจิตวิญญาณสาธารณะจะมีบทบาท
อยางสําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจการ
ตางๆ ของรัฐ
2. ตั ว แบบชุ ม ชนและประชาสั ง คม
(Models of Community and Civil Society)
เปรียบเสมือน การใชกลไกการรวมมือกันของชุมชน
และประชาสังคมในการแกไขปญหาสาธารณะ
รวมกัน โดยที่ Denhardt and Denhardt (2011)
ไดสรุปจากตัวแบบชุมชนและประชาสังคม คือ
1) ชุ ม ชนที่ มี เ ครื อ ข า ยพลเมื อ งที่ เ ข ม แข็ ง และ
2) นักรัฐประศาสนศาสตรสามารถที่จะชวยสราง
ชุมชนและทุนทางสังคม (Social Capital) คือการ
สรางชุมชนและมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนให
มีทุนสังคมโดยกระตุนใหพลเมืองมีสวนเขามาใน
การกําหนดนโยบายสาธารณะ ตามที่ Putnum
(2000) ไดกลาวถึงทุนสังคมวา เปน การติดตอ
สือ่ สารระหวางปจเจกบุคคลกับเครือขายทางสังคม
และปทั ส ถานของการแลกเปลี่ ย นและความไว
วางใจ สิง่ ทีส่ าํ คัญก็คอื ชีวติ ของแตละปจเจกบุคคล
จะมี ค วามก า วหน า มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง เกิ ด จากความ
ผูกพันทางสังคม นอกจากนัน้ Wasi Prawet (1999)
ยังกลาวอีกวา ประชาสังคม (Civil Society) เปน
ปจจัยเกื้อหนุนใหภาคสังคมหรือภาคประชาชน
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มี ค วามเข ม แข็ ง และเกิ ด ดุ ล ภาพทางสั ง คมขึ้ น
เป น การที่ ป ระชาชนจํ า นวนหนึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค
รวมกัน มีอุดมคติรวมกันหรือมีความเชื่อรวมกัน
ในบางเรื่อง มีการติดตอสื่อสารกัน หรือมีการรวม
กลุ  ม กั น มี ค วามเอื้ อ อาทรต อ กั น มี ค วามรั ก มี
มิตรภาพ มีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติบางสิ่ง
บางอยางและมีระบบการจัดการในระดับกลุม และ
ยังสอดคลองกับ Sales (1991) เสนอลักษณะ
สําคัญของประชาสังคมสมัยใหม คือ 1) ประชา
สังคมเปนที่สําหรับการรวมกลุมในรูปของสมาคม
และการรวมตัวของสังคม 2) ประชาสังคมเปนที่
สําหรับสรางสรรคอัตลักษณหรือความเปนตัวตน
ของสังคม (Social identities) และรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต (Life styles) แบบใหม 3) ประชาสังคม
อาจมีความหลากหลาย แตไมแตกแยก และเปน
พลังผลักดันใหเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
4) ประชาสั ง คมเป น ที่ สํ า หรั บ การก อ ตั ว ของ
มติมหาชน (Public Opinion) และการตอสูชวงชิง
เพือ่ เปนผูน าํ มติมหาชนระหวางกลุม ตางๆ ทีเ่ ปนผล
ตามมา 5) ประชาสังคมยังทําหนาทีเ่ ปนตัวเชือ่ มโยง
กับรัฐ เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจขามชาติ และ
เชื่ อ มโยงกั น ระหว า งกิ จ กรรมในครอบครั ว หรื อ
กิจกรรมภายในของชีวิตประจําวันของผูคน และ
6) ประชาสั ง คมมี ค วามผู ก พั น ลึ ก ซึ้ ง กั บ ระบอบ
ประชาธิปไตย ในฐานะที่ระบอบการเมืองดังกลาว
เป น เงื่ อ นไขประการหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ป ระชาสั ง คม
สามารถดํารงอยูตอไดและพัฒนาตอไปได
3. ทฤษฎีองคการทีอ่ าศัยหลักมนุษยนยิ ม
และรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม (Organizational
Humanism and the New Public Administration)
ทฤษฎีองคการที่อาศัยหลักมนุษยนิยมไมเห็นดวย
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กับทฤษฎีตัวแบบเหตุผลและทางเลือกสาธารณะ
เนื่ อ งจากมนุ ษ ย มี ข  อ จํ า กั ด ในการใช เ หตุ ผ ล
ปจเจกบุคคลมีทักษะการตระหนักรู (Skill in selfawareness) แตกตางกัน ปจเจกบุคคลตองการ
ความอิสระ ตองการเปลี่ยนแปลงจากผูถูกกระทํา
ไปเปนผูกระทํา มนุษยไมสามารถที่จะตัดสินใจ
เลื อ กในสิ่ ง ที่ ต นเองได ป ระโยชน สู ง สุ ด ซึ่ ง รั ฐ ประศาสนศาสตร แ นวใหม จะแสดงให เ ห็ น ถึ ง
พฤติกรรมของมนุษยในปจจุบนั ไมควรจะถูกครอบงํา
โดยหันไปใชความสําคัญกับความตองการของ
ผูม สี ว นไดสว นเสียทัง้ ภายในและภายนอกองคการ
แทนซึ่งการครอบงําดังกลาวเรียกวา ตัวแบบเปน
เหตุเปนผล (Rational Model) ซึ่งเปนลักษณะการ
เลื อ กทางเลื อ กที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพที่ สุ ด สํ า หรั บ
องคการ ตามที่ Denhardt and Denhardt (2011)
กล าวถึ ง พฤติ ก รรมของนั ก บริ ห ารควรมี บทบาท
ที่ แ สดงถึ ง ความกระตื อ รื อ ร น มากยิ่ ง ขึ้ น ในการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเนือ่ งมาจากปญหาทีเ่ กิด
ขึน้ ในปจจุบนั มีความสลัยซับซอนมากยิง่ ขึน้ จนเกิด
ความจําเปนทีจ่ ะตองใหผเู ชีย่ วชาญในสาขาวิชาชีพ
ตางๆ เขามาชวยแกไขปญหา และ Denhardt and
Denhardt ยังมองอีกวา นอกจากคานิยมที่สําคัญ
ตั้งแตศาสตรทางรัฐประศาสนศาสตรไดรับการ
ยอมรับคือ ประสิทธิภาพ (Efﬁciency) และความ
คุมคา (Economy) และอีกประการมคือความเทา
เที ย มกั น ทางสั ง คม (Social Equity) ดั ง นั้ น
รัฐประศาสนศาสตรในปจจุบันควรใหความสําคัญ
กับคานิยม ความเสมอภาค ความเทาเทียม และ
การตอบสนองตอสังคมดวย
นอกจากนี้ Denhardt and Denhardt
(2011) ไดเสนอกระบวนทัศนใหมที่เรียกวา New
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Public Service (NPS) หรือการบริหารจัดการ
ภาครัฐแบบการจัดการบริการสาธารณะแนวใหม
นักคิดทั้งสองมองวารัฐไมตองกุมทิศหรือชี้ทิศทาง
แตตองมีทางเลือกใหมในการบริหารภาครัฐที่เนน
คุณคาของความเปนพลเมือง (Citizenship) ใน
ระบอบประชาธิปไตยการมีสว นรวมของชุมชนและ
ภาคประชาสังคม และแนวคิดที่วาราชการควร
บริหารโดยการสรางเครือขายและความรวมมือใน
สังคมมากกวาจะมีบทบาทในเชิงกํากับ (Steer)
หรือ ควบคุม (Control) สังคม และยังกลาวถึง
“Public Spirit” ที่เนนการมีสวนรวมของประชาชน
วาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางจิตวิญญาณ
สาธารณะ สรุปสาระสําคัญของคานิยมการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบการจัดการบริการสาธารณะ
แนวใหมนี้มีทั้งหมด 7 ประการ ไดแก
1. มุงรับใชพลเมือง ไมใชบริการลูกคา
(Serve Citizens, Not customers) โดยผูบริหาร
ตองยึดผลประโยชนสาธารณะใหความสนใจกับ
ประโยชนสาธารณะ เนนหลักการสรางภารกิจภาค
รั ฐ แบบมี ส  ว นร ว ม สร า งค า นิ ย มร ว ม (Shared
Values) สรางความสัมพันธเพื่อใหเกิดความไว
วางใจ (Trust) สรางความรวมมือ (Collaboration)
ดังนั้ นผู  บ ริ หารไมเพียง แตตอบสนองตอความ
ตองการของ “ลูกคา” แตมงุ เนนไปทีก่ ารสรางความ
สัมพันธของความไววางใจและความรวมมือกับ
และพลเมือง รวมทั้งการสงเสริมบทบาทพลเมือง
ประชาธิปไตย การสรางการมีสว นรวมทางการเมือง
ของประชาชน และการจัดบริการสาธารณะใน
ฐานะการขยายบทบาทของความเปนพลเมือง และ
Henry Mintzberg (1996) ยังมองวาบทบาทของ
พลเมืองควรจะมีมากกวาเพียงการเปนลูกคา ควร

มีบทบาท 4 ประการ คือ 1) ผูรับบริการ 2) ลูกคา
3) ผูถูกกระทํา และ 4) พลเมือง
2. รั ฐ ต อ งมุ  ง บริ ห ารให เ กิ ด สาธารณะ
ประโยชน (Seek the Public Interest) โดยผูบ ริหาร
จะตองมีสว นรวมในการสรางความเห็นรวมกันของ
ผลประโยชนสาธารณะ เปาหมายไมใชเพื่อคนหา
วิ ธี แ ก ป  ญ หาอย า งรวดเร็ ว แต ผ ลั ก ดั น ให เ ลื อ ก
ทางเลือกสวนบุคคล ตองการใหหนวยงานภาครัฐ
รับบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก เพื่อสราง
วาทกรรมสาธารณะและทําใหพลเมืองเขาใจถึง
คานิยมทีส่ าํ คัญๆ ดานประชาธิปไตย และการทําให
พลเมืองตระหนักถึงหนาทีข่ องพลเมืองและรวมกัน
ใหบรรลุสิ่งที่เรียกวา “ผลประโยชนสาธารณะ”
(Public Interest)
3. การให คุณ ค ากั บความเป น พลเมื อ ง
เหนื อ กว า ความเป น ผู  ป ระกอบการ (Value
Citizenship over Entrepreneurship) โดยผูบ ริหาร
มี ห น า ที่ ใ นการกระตุ  น ให พ ลเมื อ งมี ส  ว นร ว มใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ ในขณะที่บทบาท
ของบุคลากรภาครัฐในคานิยมการจัดการบริการ
สาธารณะ คือ 1) ผูประกอบการที่มีศีลธรรมจรรยา
2) ผูใหความรูดานหนาที่พลเมือง และ 3) ผูรับฟง
เสียงพลเมือง โดย Denhardt and Denhardt
(2011) ยังมองอีกวา การมีสว นรวมของพลเมืองใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะมีวามสําคัญอยู
หลายประการ ไดแก การมีสวนรวมของพลเมือง
มีสวนทําใหความคาดหวังของพลเมืองเปนสิ่งที่
ภาครัฐรับฟง การมีสวนรวมของพลเมืองในการ
นํ า นโยบายไปสู  ก ารปฏิ บั ติ การมี ส  ว นร ว มของ
พลเมื อ งที่ ม ากขึ้ น ทํ า ให เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ต อ รั ฐ
มากขึ้น รวมทั้งพลเมืองมองวาภาครัฐมีความแรง
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ใสและตรวจได นอกจากนั้น Wagenaar (2007)
ไดมองถึงกระบวนการมีสวนรวมยังทําใหพลเมือง
ได มี โ อกาสใช ทั ก ษะประชาธิ ป ไตย ได แ ก การ
จัดการความขัดแยง การรับฟง การชื่นชมความ
หลากหลายและความที่ แ ตกต า งกั น ช ว ยให
พลเมืองสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนรวม
และสาธารณะประโยชน อ อกจากผลประโยชน
สวนตนได
4. ทํ า ด ว ยวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตยและคิ ด ใน
เชิ ง ยุ ท ธศาสตร (Think Strategically, Act
Democratically) โดยนโยบายและแผนงานที่
ตอบสนองความตองการของสาธารณะ นโยบาย
และแผนงานต อ งเกิ ด ขึ้ น จากการคิ ด ในเชิ ง
ยุทธศาสตรทมี่ กี ารพิจารณาปจจัยแวดลอมภายใน
และภายนอก และมีวิสัยทัศน พันธกิจที่ชัดเจน
ซึ่งเมื่อมีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรนั้น จะให
บรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดไวนั้นจําเปน
ตองมีการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหชัดเจน จึงจะสามารถ
บรรลุ ค วามสํ า เร็ จ ได โดยอาศั ย ความพยายาม
รวมกันบนพื้นฐานของกระบวนการความรวมมือ
(Collaborative processes) ซึ่งไมใชบทบาทหรือ
ภาระรับผิดชอบของรัฐบาลหรือนักบริหารรัฐกิจแต
ฝายเดียว แตตองเกิดจากความรวมมือรวมใจจาก
ทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของ
5. การตระหนักวาความรับผิดชอบ ไมใช
ขึ้ น ต อ ฝ า ยการเมื อ งเท า นั้ น (Recognize the
Accountability Isn’t Simple) ผูบ ริหารตองใสใจให
ความสําคัญกับคานิยมชุมชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ
บรรทัดฐานการเมือง มาตรฐานความเปนมืออาชีพ
และผลประโยชนของพลเมือง Denhardt and
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Denhardt (2011) ยังมองอีกวา ความสลับซับซอน
ของความรั บ ผิ ด ชอบต อ สาธารณะที่ ห น ว ยงาน
ภาครั ฐ ประสบ ได รั บ การยอมรั บ ว า เป น ความ
ทาทาย โอกาส และการเรียกรอง ซึ่งตองการความ
เชี่ยวชาญพันธะตออุดมคติประชาธิปไตย
6. รั ฐ ต อ งรั บ ใช ไม ใ ช กุ ม ทิ ศ ทางหรื อ
นําทาง (Serve rather than Steer) มีความจําเปน
มากขึ้ น เรื่ อ ยๆ สํ า หรั บ เจ า หน า ที่ รั ฐ ในการช ว ย
สนับสนุนพลเมืองใหไดรับผลประโยชนรวมกัน
มากกวาที่จะพยายามควบคุมหรือสั่งการสังคม ให
เปนไปในทิศทางใหม ๆ ผูบริหารตองยอมรับหนาที่
ความรับผิดชอบในการรับใช (serve) พลเมืองโดย
การเปนผูใหบริการจัดหาทรัพยากรสาธารณะเปน
ผูอ าํ นวยความสะดวกแกพลเมือง ตามที่ Osborne
and Gaebler (1992) ไดเสนอแนวความคิด คือ
การเสนอใหหนวยงานภาครัฐหันมาเปนผูถือหาง
เสือ (Steering) ไมใชเปนเพียงแตฝพาย (Rowing)
เพี ย งอย า งเดี ย ว ความหมายของการเป น ผู  ถื อ
หางเสือคือ การที่รัฐทําหนาที่ในการคิดวิเคราะห
และกําหนดนโยบาย แตในสวนของการพายเรือ
หรือการนํานโยบายไปสูก ารปฏิบตั นิ นั้ รัฐไมจาํ เปน
จะตองเปนคนทําเองทัง้ หมด แตอาจจะใชกลไกอืน่
ดํ า เนิ น การแทนซึ่ ง เป น การจ า งเหมาบริ ก าร
(Outsource) ก็เปนวิธีการที่ภาครัฐเลือกใชมาก
ที่สุดในปจจุบัน
7. ใหคณ
ุ คากับประชาชนมาก ไมใชสนใจ
แตผลิตภาพของงาน (Value people, not just
productivity) องคการสาธารณะและเครือขายที่มี
การมีสวนรวมมีแนวโนมวาจะประสบความสําเร็จ
ในระยะยาว ถารวมมือกันภายใตกระบวนการของ
ความรวมมือและภาวะผูนาํ รวมกันบนพื้นฐานของ
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วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ปที่ 15 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563)

การใหความเคารพตอทุกฝายทุกคนที่เกี่ยวของ
นอกจากนั้นเจาหนาที่รัฐยังตองเปนผูขับเคลื่อนให
กํ า ลั ง ใจและให ร างวั ล มากกว า ที่ จ ะเฝ า ดู ห รื อ
ปกปอง โดย Perry and Wise (1990) ไดสรางทฤษฎี
ที่เรียกวา “ทฤษฎีแรงจูงใจการบริการสาธารณะ”
(Public Service Motivation) มาอธิ บ าย
ปรากฏการณ โดยมองวาตัวแปรที่มีความสําคัญ
ตอการอธิบายแรงจูงใจในการทํางานในองคการ
ภาครัฐ ไดแก 1) แรงดึงดูดที่ไดกําหนดนโยบาย
2) พันธะตอผลประโยชนสาธารณะ 3) ความเปน
ธรรมตอสังคม 4) หนาที่ของพลเมือง 5) ความ
เมตตากรุณา และ 6) ความเสียสละสวนตัว
ดังนั้น บทบาทของของหนวยงานภาครัฐ
ตามแนวความคิดการจัดการบริการสาธารณะแนว
ใหม ก็คือ การทําใหคานิยมประชาธิปไตยเปน
อัตลักษณและวัฒนธรรมในองคการ ดวยเหตุนี้
แนวความคิด การจัดการบริการสาธารณะแนวใหม
จึงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการแบบมีสวน
ร ว ม ซึ่ ง จํ า เป น ต อ งกํ า หนดบทบาทภาครั ฐ ใหม
เปลี่ยนจากการควบคุมมาเปนการกําหนดระเบียบ
วาระนํากลุมที่เกี่ยวของ เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน
หรือองคการอิสระมาสูเวทีประชาคมเจรจาพูดคุย
อยางเปนประชาธิปไตย ภาครัฐจะเปนตัวไกลเกลีย่
ประนีประนอมเพือ่ ใหไดขอ ตกลงรวมกัน ดูแลรักษา
ประโยชนสาธารณะ ปกปกรักษาองคการภาครัฐ
กระตุน ใหชมุ ชนมีสว นรวมในการดําเนินงานภาครัฐ
ผูบริหารภาครัฐตองทําความเขาใจกับบทบาทใน
กระบวนการบริหารแบบประชาชนเปนหุนสวน
(Governance process) เจาหนาที่รัฐจึงตองมี
ความรับผิดชอบ เคารพในกฎหมาย เห็นคุณคาของ
ชุมชนบรรทัดฐานทางการเมือง มาตรฐานความเปน

มืออาชีพและผลประโยชนตอพลเมือง หลอหลอม
ความเปนพลเมือง (Citizenship) สรางสรรคและ
บริหารคุณคาสาธารณะ (Public Values) ใหแก
สังคมโดยรวมโดยทั่วกัน (Kenaphumi Sanya,
2011)
แนวทางการแกไขปญหา “คนชายขอบ”
ตามแนวความคิดการจัดการบริการสาธารณะ
แนวใหม
ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนา
เพื่อใหประเทศไทยประสบความสําเร็จนั้น จึงตอง
มีความกาวหนาทางเศรษฐกิจของชาติดําเนินไป
ควบคูก นั กับการกีดกันประชากรกลุม ใหญออกจาก
ชี วิ ต ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง นี้ เ พราะหนทางของ
อุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคม
ที่กําลังพัฒนา หมายถึงการพึ่งพาอาศัยการนําเขา
เทคนิควิทยาการและเครื่องจักรจากตางประเทศ
เปนอยางมาก บอยครัง้ การพัฒนาประเทศมีความ
หมายไปถึงการลดความสําคัญของการผลิตดาน
อืน่ ๆ เชน การละเลยการผลิตพืชอาหารหลักไปโดย
ปริยาย บรรดากลุม คนชายขอบทัง้ ทีอ่ ยูใ นเมือง และ
ชนบท การอยูใ นสังคมเหลานัน้ ถูกกีดกันใหออกไป
อยูข อบนอกหรือชายขอบของระบบทีไ่ มไดรบั ความ
เทาเทียมทางสังคมในการเขาถึงบริการสาธารณะ
ของภาครัฐ เชน การบริการขัน้ พืน้ ฐาน คือ การรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย การอํานวยความยุติธรรม
การศึ ก ษา สาธารณะสุ ข คมนาคม การขนส ง
ทางบก การรถไฟแหงประเทศไทย และการศึกษา
เปนตน กลุมคนเหลานี้ตกอยูในฐานะเสมือนถูก
ระบบกดหัวใหมีภาวะความยากจนอยางที่สุดและ
ยังไดรบั ผลกระทบทีส่ บื เนือ่ งมาจากการขาดบริการ
ดานสังคมและสวัสดิการ ทั้งนี้เพราะถูกกันใหอยู
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นอกระบบสวัสดิการจึงทําใหยากทีจ่ ะลืมตาอาปาก
และมีโอกาสรับจางงานที่ปกติสุขหรือมีชีวิตที่มี
ศักดิ์ศรีได
ดังนัน้ ผูเ ขียนเล็งเห็นวาการนําแนวคิดและ
ทฤษฎีรากฐานของแนวความคิดการจัดการบริการ
สาธารณะแนวใหมทั้ง 3 ประการกับคานิยมการ
บริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แบบการจั ด การบริ ก าร
สาธารณะแนวใหมทั้ง 7 ประการของ Denhardt
and Denhardt ที่ไดเขียนไวในหนังสือ The new
public service: serving, not steering ในป ค.ศ.
2011 โดยการนํ า มาวิ เ คราะห เ ชื่ อ มโยงเพื่ อ หา
แนวทางการแกไขปญหา “คนชายขอบ” ใหสามารถ
เขาถึงการบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐ
ไดนั้นมีแนวทางกระบวนการ ดังนี้
1. แนวคิดความเปนพลเมืองประชาธิปไตย
(Theories of Democratic Citizenship) เปนการ
ใหความสําคัญกับสิทธิของพลเมืองที่จะสามารถ
เลือกใชบริการสาธารณะของหนวยงานภาครัฐดวย
ตนเองเพือ่ ใหสอดคลองกับผลประโยชนสว นบุคคล
ของตน หนวยงานภาครัฐมีบทบาทหนาที่หลักที่จะ
กระทํ า สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง เพื่ อ เป น การเพิ่ ม พู น ผล
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจใหชมุ ชนและพลเมือง พบวา
หนวยงานภาครัฐสวนใหญเล็งเห็นความสําคัญของ
คนชายขอบมากขึ้น ยกตัวอยางเชน ตามมาตรา 5
ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
พ.ศ. 2545 ระบุไวชัดเจนวา “บุคคลทุกคนมีสิทธิ
ได รั บ บริ ก ารสาธารณสุ ข ที่ ไ ด ม าตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ” นั้น หมายความวา คนไทยทุกคน
ตองไดรับการดูแลดานสุขภาพอยางเทาเทียม จาก
ตัวอยางดังกลาวถาหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาท
หนาที่ใหบริการสาธารณะแกพลเมืองนั้นก็ตอง
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คํานึงถึงกลุม คนชายทีไ่ มสามารถเขาถึงการบริการ
ได ดวยวิธกี ารนําหลักการตอบสนองความตองการ
จําเปนของพลเมือง การมีสวนรวมในการบริหาร
ปกครอง ผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน
สวนรวม ความเขาใจในบทบาทหนาทีข่ องพลเมือง
และจิตวิญญาณสาธารณะ นอกจากนี้ หนวยงาน
ภาครัฐไมควรจะชี้ทิศทาง แตควรจะมีทางเลือกให
กลุมคนชายขอบในประเทศสามารถที่จะเลือกรับ
บริ ก ารหรื อ สวั ส ดิ ก ารทางสั ง คมได หน ว ยงาน
ภาครัฐจะตองเนนคุณคาของความเปนพลเมือง
(Citizenship) ในระบอบประชาธิ ป ไตยการมี
สวนรวมของชุมชน ภาคประชาสังคม และกลุม
คนชายขอบในบริบทของภูมิศาสตรหรือชาติพันธุ
หรื อ เศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คมและวั ฒ นธรรม เป น
แนวทางตามคานิยมการบริหารจัดการภาครัฐแบบ
การจัดการบริการสาธารณะแนวใหม นัน้ ก็คอื 1) รัฐ
ต อ งรั บ ใช ไม ใ ช กุ ม ทิ ศ ทางหรื อ นํ า ทาง รั ฐ ควร
พิจารณาแนวทางการแกไข ในการชวยสนับสนุน
พลเมื อ ง และกลุ  ม คนชายขอบในบริ บ ทของ
ภูมิศาสตรหรือชาติพันธุ หรือเศรษฐกิจ หรือสังคม
และวัฒนธรรม ใหไดรบั ผลประโยชนรว มกัน จะตอง
ยอมรับหนาทีค่ วามรับผิดชอบในการรับใช โดยการ
เป น ผู  ใ ห บ ริ ก ารจั ด หาทรั พ ยากรสาธารณะเป น
ผูอํานวยความสะดวก ยกตัวอยางเชน และ 2) ให
คุณคากับประชาชนมาก ไมใชสนใจแตผลิตภาพ
ของงาน รัฐควรพิจารณาแนงทางแกไของคการ
สาธารณะและเครือขายที่มีการมีสวนรวมมีแนว
โนมวาจะประสบความสําเร็จในระยะยาว ถารวม
มือกันภายใตกระบวนการของความรวมมือและ
ภาวะผู  นํ า ร ว มกั น บนพื้ น ฐานของการให ค วาม
เคารพตอทุกฝายทุกคนรวมทั้งพลเมือง และกลุม
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คนชายขอบในบริบทของภูมิศาสตร หรือชาติพันธุ
หรือเศรษฐกิจ หรือสังคมและวัฒนธรรม ยกตัวอยาง
เชน จากการศึกษาของสุนทร คํายอด (2552) ใน
เรื่องการสรางภาพลักษณผูหญิงเหนือในนวนิยาย
ของ อ.ไชยวรศิลป โดยการใชกรอบคิดเรือ่ งของวาท
กรรมในการความหมายของผูหญิงเหนือ พบวา
ภาพลักษณผูหญิงเหนือมีความออนแอ ใจงาย
รักสวยรักงาม เกียจคราน เปนการสรางภาพที่แฝง
อคติมาอยางตอเนื่อง เปนชายขอบอีกมิติหนึ่งของ
สังคม การศึกษาดังกลาวไดพยายามปรับเปลี่ยน
ภาพของผูหญิงลานนาใหแตกตางไปจากเดิม โดย
การสรางผูหญิงเหนือใหเขมแข็งและฉลาด โดยใช
การตอบโตกันผาน “ตัวบท” คืองานวรรณกรรม
เพื่อตอตานการครอบงําภาพลักษณผูหญิงเหนือ
ซึ่งผูเขียนเล็งเห็นวา ไมวาจะเปนผูหญิงเหนือและ
ผูหญิงลานนา ก็มีสิทธิในการเขามามีสวมรวมใน
กระบวนการของรัฐ และรัฐควรจะใหคุณคากับ
ประชาชนทุกคนโดยไมแบงชนชั้นตามภูมิศาสตร
2. ตั ว แบบชุ ม ชนและประชาสั ง คม
(Models of Community and Civil Society)
เป น การใช ก ลไกการร ว มมื อ กั น ของชุ ม ชนและ
ประชาสังคมในการแกไขปญหาสาธารณะรวมกัน
พบวา รัฐเสริมสรางชุมชนใหมบี ทบาทสําคัญในการ
สนับสนุนใหมที นุ สังคมโดยกระตุน ใหพลเมือง และ
กลุ  ม คนชายขอบในบริ บ ทของภู มิ ศ าสตร ห รื อ
ชาติพันธุ หรือเศรษฐกิจ หรือสังคมและวัฒนธรรม
มีสว นเขามาในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ดวย
วิธีการนําหลักการมีวัตถุประสงครวมกัน มีอุดมคติ
รวมกันหรือมีความเชื่อรวมกันในบางเรื่อง มีการ
ติดตอสื่อสารกัน หรือมีการรวมกลุมกัน มีความ
เอื้ออาทรตอกัน มีความรัก มีมิตรภาพ มีการเรียนรู

รวมกันในการปฏิบัติบางสิ่งบางอยางและมีระบบ
การจัดการในระดับกลุม เปนแนวทางตามคานิยม
การบริหารจัดการภาครัฐแบบการจัดการบริการ
สาธารณะแนวใหม นั้ น ก็ คื อ 1) ทํ า ด ว ยวิ ถี
ประชาธิปไตยและคิดในเชิงยุทธศาสตร โดยการ
กําหนดนโยบายและแผนงานจะตองเกิดขึ้นจาก
การคิดในเชิงยุทธศาสตรที่มีการพิจารณาปจจัย
แวดลอมภายในและภายนอก รวมทั้งมองบริบท
พลเมื อ ง และกลุ  ม คนชายขอบในบริ บ ทของ
ภูมิศาสตรหรือชาติพันธุ หรือเศรษฐกิจ หรือสังคม
และวั ฒ นธรรม ว า จะสามารถได รั บ การจั ด
สวัสดิการทางสังคมไดอยางไร และมีวิสัยทัศน
พั น ธกิ จ ที่ ชั ด เจน ซึ่ ง เมื่ อ มี ก ารดํ า เนิ น งานตาม
ยุทธศาสตรนั้น จะใหบรรลุวิสัยทัศนและพันธกิจ
ที่กําหนดไวนั้นจะตองมีการกําหนดบทบาท ความ
รั บ ผิ ด ชอบและขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านให กั บ
หนวยงานภาครัฐที่มีสวนเกี่ยวของใหชัดเจน จึงจะ
สามารถทําใหบรรลุความสําเร็จได โดยอาศัยความ
พยายามรวมกันบนพื้นฐานของกระบวนการความ
รวมมือ และ 2) การตระหนักวาความรับผิดชอบ
ไมใชขึ้นตอฝายการเมืองเทานั้น ผูบริหารตองใสใจ
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ ค า นิ ย มชุ ม ชน กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ บรรทัดฐานการเมือง มาตรฐานความ
เปนมืออาชีพและผลประโยชนของพลเมือง และ
กลุ  ม คนชายขอบในบริ บ ทของภู มิ ศ าสตร ห รื อ
ชาติพันธุ หรือเศรษฐกิจ หรือสังคมและวัฒนธรรม
3. ทฤษฎีองคการทีอ่ าศัยหลักมนุษยนยิ ม
และรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม (Organizational
Humanism and the New Public Administration)
เปนทฤษฎีองคการที่อาศัยหลักมนุษยนิยมไมเห็น
ด ว ยกั บ ทฤษฎี ตั ว แบบเหตุ ผ ลและทางเลื อ ก
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สาธารณะเนื่ อ งจากมนุ ษ ย มี ข  อ จํ า กั ด ในการใช
เหตุผล มีทักษะการตระหนักรูที่แตกตางกัน และ
ตองการความอิสระ ซึง่ รัฐประศาสนศาสตรแนวใหม
แสดงใหเห็นถึงพฤติกรรมของมนุษยในปจจุบัน
ไมควรจะถูกครอบงํา โดยหันไปใหความสําคัญกับ
ความตองการของผูม สี ว นไดสว นเสียทัง้ ภายในและ
ภายนอกองคการแทน พบวา รัฐเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการรวมแสดงความ
คิดเห็น รวมวางแผน รวมตัดสินใจ และรวมกัน
ปฏิบตั ิ เพือ่ ใหเกิดผลประโยชนสาธารณะเปาหมาย
ของหนวยงานภาครัฐไมใชเพื่อคนหาวิธีแกปญหา
อยางรวดเร็ว แตผลักดันใหเลือกทางเลือกสวน
บุ ค คลที่ จ ะเกิ ด ประโยชน สู ง สุ ด และหน ว ยงาน
ภาครัฐรับบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวกเพื่อ
สรางพลเมืองและกลุมคนชายขอบในบริบทของ
ภูมิศาสตรหรือชาติพันธุ หรือเศรษฐกิจ หรือสังคม
และวัฒนธรรมใหเขาใจถึงคานิยมที่สําคัญ เปน
แนวทางตามคานิยมการบริหารจัดการภาครัฐแบบ
การจัดการบริการสาธารณะแนวใหม นัน้ ก็คอื 1) รัฐ
ต อ งมุ  ง บริ ห ารให เ กิ ด สาธารณะประโยชน ควร
พิจารณาแนวทางการแกไข โดยรัฐจะตองมีสวน
รวมในการสรางความเห็นรวมกันของผลประโยชน
สาธารณะและการทําใหพลเมืองตระหนักถึงหนาที่
ของพลเมืองและกลุมคนชายขอบในบริบทของ
ภูมิศาสตรหรือชาติพันธุ หรือเศรษฐกิจ หรือสังคม
และวัฒนธรรมและรวมกันใหบรรลุผลประโยชน
สาธารณะ โดยรัฐควรดําเนินการเพื่อรับรองและ
คุมครองสิทธิของชนพื้นเมืองในการครอบครอง
พัฒนาควบคุมและใชทดี่ นิ อาณาบริเวณสาธารณะ
ดังนัน้ รัฐควรปรึกษาหารือกับชุมชนเพือ่ ยอมรับสิทธิ
ของชนพื้ น เมื อ งและชนเผ า ตามกฎหมายที่ จ ะ
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เขารวมในการใชประโยชนการจัดการและการ
อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติซงึ่ อยูใ นทีด่ นิ สาธารณะ
และสิทธิทางวัฒนธรรมและการศึกษา (Thouchanok
Sattayavinit, 2016 : 111) 2) รัฐจะตองมุงรับใช
พลเมือง ไมใชบริการลูกคาและกลุม คนชายขอบใน
บริบทของภูมิศาสตรหรือชาติพันธุ หรือเศรษฐกิจ
หรือสังคมและวัฒนธรรม ควรพิจารณาแนวทาง
การแกไข โดยรัฐจะตองยึดผลประโยชนสาธารณะ
เนนหลักการสรางภารกิจภาครัฐแบบมีสวนรวม
สรางคานิยมรวม สรางความสัมพันธเพื่อใหเกิด
ความไววางใจ สรางความรวมมือ และการจัด
บริการสาธารณะในฐานะการขยายบทบาทของ
ความเปนพลเมือง รวมทั้งสิทธิตามกฎหมาย โดย
รัฐจึงจําแนกกลุมชาติพันธุและชนกลุมนอยตาม
ทะเบียนราษฎรของไทย ซึ่งกรมการปกครองไดจัด
แบ ง กลุ  ม ชาติ พั น ธุ  ชาวเขา ชนพื้ น เมื อ งต า งๆ
ที่ อ าศั ย อยู  ใ นประเทศไทยไว เ ป น 2 กลุ  ม คื อ
กลุมชาติพันธุ และชนกลุมนอย ประชากรกลุมนี้
ไดรบั การยอมรับบันทึกลงในทะเบียน (Thouchanok
Sattayavinit, 2016 : 109-110) รวมทั้งกลุมคน
ชายขอบในบริ บ ทของภู มิ ศ าสตร ห รื อ ชาติ พั น ธุ 
หรือเศรษฐกิจ หรือสังคมและวัฒนธรรม ทัง้ นีข้ นึ้ อยู
กับนโยบายรัฐ ยกตัวอยางเชน กลุม บุคคลทีไ่ มไดมี
สั ญ ชาติ ไ ทย มี วัฒนธรรมประเพณี แ ตกต างกั น
เขามาพักอาศัยอยูในประเทศไทยดวยลักษณะที่
ตางกันไป เชน หลบหนีเขาเมือง เขามาพักอาศัย
ชั่วคราว มี 17 กลุม เชน ชุมชนบนพื้นที่สูง ไทยลื้อ
เปนตน 3) รัฐตองใหคุณคากับความเปนพลเมือง
และกลุมคนชายขอบในบริบทของภูมิศาสตรหรือ
ชาติพันธุ หรือเศรษฐกิจ หรือสังคมและวัฒนธรรม
เหนือกวาความเปนผูประกอบการ ควรพิจารณา
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แนวทางการแกไข โดยรัฐมีหนาที่ในการกระตุนให
พลเมื อ งมี ส  ว นร ว มในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ ในขณะที่บทบาทของหนวยงานภาครัฐ
ในค า นิ ย มการจั ด การบริ ก ารสาธารณะ คื อ
ผูประกอบการที่มีศีลธรรมจรรยาบรรณ ผูใหความรู
ดานหนาที่พลเมือง และผูรับฟงเสียงพลเมือง ยก
ตัวอยางเชน การชวยเหลือใหชนพืน้ เมืองไดรบั สิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เชน การดูแล
ใหพวกเขาสามารถเขาถึงนํ้าดื่ม การจัดการทาง
แพทย โดยใหความสําคัญกับการอบรมชนพืน้ เมือง
ใหเปนเจาหนาที่ดานสาธารณสุขอยางพอเพียง
หากรัฐมีนโยบายควรศึกษาทางเลือกที่เปนไปได
ทุกทาง รัฐตองกํากับดูแลใหบคุ คลทีม่ สี ว นเกีย่ วของ
ไดรบั รูข อ มูล (Thouchanok Sattayavinit, 2016 : 111)
สรุป

คุ ณ ลั ก ษณะของคนชายขอบมี ค วาม
แตกตางจากประชากรสวนใหญของสังคม ไดแก
ชาติพันธุ ผิวพรรณ ศาสนา อุดมการณ การศึกษา
ฐานะทางเศรษฐกิจ และชนชั้นทางสังคม จึงเกิด
ปญหาคนชายขอบ ซึง่ เปนคนกลุม หนึง่ ทีข่ าดโอกาส
หรือเขาไมถึงสิทธิตางๆ จนเกิดความเหลื่อมลํ้า
ทางสังคม ทั้งกลุมคนชายขอบในพื้นที่ชายแดน
ภาคใต กลุมผูติดเชื้อเอชไอวี กลุมเด็กที่หลุดจาก
ระบบสังคม กลุมนอย ผูหญิง คนพิการ และกลุม
รักรวมเพศ เปนตน แมประเทศไทยจะมีระบบ
สวัสดิการสังคมครอบคลุมคนไทยทั้งประเทศ แต

ยังมีคนไทยอีกจํานวนหนึง่ ทีไ่ มสามารถเขาถึงสิทธิ
ขั้นพื้นฐานไดอยางเทาเทียมกัน ปญหาที่พบของ
คนชายขอบในสังคมไทย ขาดความมัน่ คงในสังคม
ขาดอํ า นาจการต อ รอง ขาดการศึ ก ษา ขาด
เครื่องมือที่เขาถึงอํานาจ และถูกกีดกันออกจาก
ระบบการตอรองอํานาจและการจัดสรรทรัพยากร
ในสังคม
ดังนั้น แนวทางการแกไขปญหาคนชาย
ขอบดวยการนําแนวคิดและทฤษฎีรากฐานของ
แนวความคิดการจัดการบริการสาธารณะแนวใหม
3 ประการ คื อ 1) แนวคิ ด ความเป น พลเมื อ ง
ประชาธิปไตย 2) ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม
และ 3) ทฤษฎีองคการทีอ่ าศัยหลักมนุษยนยิ มและ
รัฐประศาสนศาสตรแนวใหม กับคานิยมการบริหาร
จัดการภาครัฐแบบการจัดการบริการสาธารณะ
แนวใหม ทั้ ง 7 ประการของ Denhardt and
Denhardt ที่ไดเขียนไวในหนังสือ The new public
service: serving, not steering ในป ค.ศ. 2011
นั้นก็คือ 1) มุงรับใชพลเมือง ไมใชบริการลูกคา
2) รัฐตองมุงบริหารใหเกิดสาธารณะประโยชน
3) การใหคุณคากับความเปนพลเมืองเหนือกวา
ความเปนผูประกอบการ 4) วิถีประชาธิปไตยและ
คิดในเชิงยุทธศาสตร 5) การตระหนักวาความ
รับผิดชอบ ไมใชขึ้นตอฝายการเมืองเทานั้น 6) รัฐ
ตองรับใช ไมใชกุมทิศทางหรือนําทาง และ 7) การ
ใหคณ
ุ คากับประชาชนมาก ไมใชสนใจแตผลิตภาพ
ของงาน
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