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บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ”การสังเคราะห์แนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหม่ที่เหมาะสมกับสังคมไทย„ มี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
เปรียบเทียบแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่กับ
แนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์อื่นๆ และ (2) เพื่อ
สั ง เคราะห์ แ ละสรุ ป องค์ ค วามรู ้ แ นวคิ ด การบริ ก าร
สาธารณะแนวใหม่ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ
หนังสือและบทความจ�ำนวน 12 เล่ม/เรื่อง เครื่องมือใน
การวิจัยคือแบบส�ำรวจเอกสารและแบบสัมภาษณ์ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS)
มีความแตกต่างจากแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ดงั้ เดิม
(OPA) และแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)
หลายประการ แต่กลับมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับ
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (NPA) เป็นอย่าง
มาก สาระส�ำคัญของแนวคิดการบริการสาธารณะแนว
ใหม่ (NPS) มี 7 ประการ คือ (1) บริการรับใช้พลเมือง
ไม่ใช่ลกู ค้า (2) การค้นหาผลประโยชน์สาธารณะ (3) เน้น
คุณค่าความเป็นพลเมืองมากกว่าการเป็นผูป้ ระกอบการ
* อาจารย์ประจ�ำ วิทยาลัยทองสุข

(4) คิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ ปฏิ บั ติ แ บบประชาธิ ป ไตย
(5) การตระหนักในความสามารถรับผิดชอบได้ไม่ใช่
เรือ่ งง่าย (6) การให้บริการมากกว่าการกากับทิศทาง และ
(7) ให้คุณค่ากับคน ไม่ใช่แค่ผลิตภาพ
ค� ำ ส� ำ คั ญ : แนวคิ ด การบริ ก ารสาธารณะแนวใหม่ ,
สังคมไทย

Abstract

This research on a synthesis of the New
Public Service aims (1) to study and comparative
analyze of the concept of the New Public Service
and the other concepts of Public Administration,
and (2) to synthesize and summarize the concept of
the New Public Service. Population and sample
was 12 books and articles. The instruments used
were a survey and interview. Data were analyzed
using content analysis. The research findings
showed that the concept of the New Public
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Service (NPS) is significantly different from the
Old Public Administration (OPA) and the New
Public Management (NPM) in many respects.
On the other hands, it is similar to the concept
of the New Public Administration (NPA). There
are seven significances of the concept of the
New Public Service (NPS) : (1) serving the
citizens, not customers (2) searching for
the public interest (3) value citizenship over
entrepreneurship (4) thinking strategically and
acting democratically (5) recognizing that
accountability is not simple (6) serving rather
than steering and (7) value people, not just
productivity.
Keywords: New Public Service, Thailand

บทน�ำ

รัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
คือวิชาความรู้ว่าด้วยการบริหารงานภาครัฐหรือการ
บริหารรัฐกิจที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary Science) โดยน�ำความรูจ้ ากหลากหลายสาขา
วิชาโดยเฉพาะจากสังคมศาสตร์ด้วยกันมาประยุกต์ใช้
ในการศึกษาพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
การบริ ห ารงานภาครั ฐ ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมาองค์ ค วามรู ้ ท าง
รัฐประศาสนศาสตร์มีพัฒนาการตลอดจนมีแนวคิด
ทฤษฎี หลักการต่างๆ เกิดขึน้ ในแต่ละยุคสมัยหรือแต่ละ
กระบวนทัศน์ (Paradigm) เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งหลาย
แนวคิด ทฤษฎี และหลักการต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นใน
อดีตเหล่านัน้ ก็ถกู ท้าทาย วิพากษ์วจิ ารณ์จากนักวิชาการ
ในยุคต่อ ๆ มาในหลากหลายแง่มุม ทั้งในเชิงจุดเน้น
(Focus) และปริมณฑล (Locus) ทางวิชาการทีไ่ ม่ชดั เจน
ความสับสนวุน่ วายในความเป็นวิชาชีพ (Professional)
ความเป็นสุภาษิต (Proverb) และความขัดแย้งกันเอง
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ของหลักการบริหาร จนถึงกับถูกท้าทายในความเป็น
ศาสตร์และเกิดวิกฤตการณ์เอกลักษณ์ของวิชาขึ้นตาม
มา ซึ่งนักรัฐประศาสนศาสตร์ต่างพยายามหาทางออก
และแสวงหาเอกลักษณ์ของวิชา ตลอดจนพัฒนาองค์
ความรู ้ ใ หม่ ๆ เรื่ อ ยมา ตั้ ง แต่ ยุ ค ที่ เ ป็ น แนวคิ ด
รัฐประศาสนศาสตร์แนวดั้งเดิม (Old Public Administration : OPA) ทีเ่ น้นการบรรลุผลของการบริหารตาม
หลัก 3 E’s คือประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล
(Effectiveness) และประหยัด (Economy) มาสู่
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (New Public
Administration : NPA) ที่เน้นความรู้ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาสังคม (Social Relevant) ความเป็นธรรมทาง
สังคม (Social Equity) ค่านิยม (Values) ผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลง (Change Agent) และนโยบายสาธารณะ
(Public Policy) ต่อมาเกิดแนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management : NPM) ที่ให้
ความส�ำคัญการบริหารมุง่ ผลสัมฤทธิ์ (Results Oriented)
ที่ ส ามารถวั ด ผลส� ำ เร็ จ ได้ จ ากการมี ตั ว ชี้ วั ด (KPI)
ที่ชัดเจน การสร้างระบบราชการให้มีลักษณะเหมือน
เอกชน (Business-like Approach) ที่น�ำวิธีการและ
เทคนิคทางเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมาประยุกต์
ใช้ในภาครัฐ ซึ่งจากแนวคิดต่าง ๆ เหล่านี้ได้สะท้อนให้
เห็นถึงพัฒนาการและความหลากหลายในองค์ความรู้
ทางรัฐประศาสนศาสตร์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บ
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่กับแนวคิดทาง
รัฐประศาสนศาสตร์อื่น ๆ
2. เพื่อสังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้เกี่ยว
กับแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่
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วารสารวิชาการสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัยในส่วน
เนื้อหาคือการศึกษาองค์ประกอบและสาระส�ำคัญของ
แนวคิดการจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ รวมถึงแนวคิด
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริการภาครัฐแนวใหม่ ตัง้ แต่แนวคิด
รัฐประศาสนศาสตร์ดงั้ เดิม (OPA) รัฐประศาสนศาสตร์
แนวใหม่ (NPA) การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)
โดยศึกษาข้อสรุปแนวคิดต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อนามาใช้
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับการจัดบริการสาธารณะแนว
ใหม่ (NPS) ส�ำหรับประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาคือหนังสือ
ตารา วารสารและบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการ
บริการสาธารณะแนวใหม่ ไม่น้อยกว่า 10 เล่ม/เรื่อง ใน
ส่วนการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา (content analysis)

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิ ด ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้
คณะผู้วิจัยน�ำแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่
(New Public Service : NPS) ของ Janet V.
Denhardt and Robert B. Denhardt มาใช้เป็นหลัก
โดยมีการใช้แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ของ
นักวิชาการคนอื่นๆ มาเป็นส่วนเสริมหรือเป็นส่วน
ประกอบในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ตลอดจนน�ำ
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวดั้งเดิม (Old Public
Administration : OPA) แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์
แนวใหม่ (New Public Administration : NPA) และ
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public
Management : NPM) มาใช้ในส่วนของการวิเคราะห์
เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกับแนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service :
NPS) ในประเด็นที่ส�ำคัญ ๆ คือ การรับใช้ประชาชน
มากกว่าการควบคุมดูแล การมองพลเมืองทีไ่ ม่ใช่ลกู ค้า

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

การค้นหาผลประโยชน์สาธารณะ ค่านิยมความเป็น
พลเมืองกับผูป้ ระกอบการ การคิดเชิงกลยุทธ์แต่ปฏิบตั ิ
ในเชิงประชาธิปไตย การให้คุณค่าความเป็นพลเมือง
มากกว่าผลิตภาพ และการตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ดังนี้

การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดการเพิ่มพูนและจัดระบบองค์ความรู้
ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ในเรื่ อ งแนวคิ ด การบริ การ
สาธารณะแนวใหม่ ซึ่งจะช่วยท�ำให้เกิดความรู้ความ
เข้ า ใจในแนวคิ ด การบริ ก ารสาธารณะแนวใหม่ ที่
สอดคล้องกัน
2. ได้ผลการสังเคราะห์แนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ ซึ่งสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในเชิง
วิชาการและการปฏิบัติต่อไปได้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีประชากรในการศึกษา
วิจัยคือ เอกสาร ต�ำรา วารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ทาง
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด การบริ ก าร
สาธารณะแนวใหม่ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
โดยมีกลุ่มตัวอย่างซึ่งผู้วิจัยได้คัดเลือกมาอย่างเฉพาะ
เจาะจง (purposive sampling) จ�ำนวน 12 เล่ม/เรื่อง
โดยแยกเป็นหนังสือจ�ำนวน 7 เล่ม คือ (1) The New
Public Service : An Approach to Reform เขียน
โดย Robert B. Denhardt and Janet Vinzant
Denhardt (2) The New Public Service : Serving,
Not Steering เขียนโดย Robert B. Denhardt and
Janet Vinzant Denhardt (3) New Public Service
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เขียนโดย Pual Charles Light (4) The Public
Administration Theory Primer เขี ย นโดย
H. George Frederickson, Kevin B. Smith,
Christopher W. Larimer and Michael J. Licari
(5) Toward a New Public Administration เขียน
โดย H. George Frederickson (6) Reinventing
Government เขียนโดย David Osborne and Ted
Gaebler และ (7) การบริหารปกครองสาธารณะ (Public Governance) การบริหารรัฐ กิจในศตวรรษที่ 21
เขียนโดย อัมพร ธ�ำรงลักษณ์ และคณะ ส่วนอีก 5 เรื่อง
นัน้ เป็นบทความ ซึง่ ประกอบด้วย (1) The New Public
Service : Serving Rather than Steering เขียนโดย
Robert B. Denhardt and Janet Vinzant Denhardt
(2) Democracy and the New Public Service เขียน
โดย James L. Perry (3) A Public Management
for All Season? เขียนโดย Christopher Hood
(4) Public and Private Management : Are They
Fundamentally Alike in All Unimportant
Respect? เขียนโดย Graham T. Allison และ (5) ทาง
สองแพร่งของจริยธรรมการบริหาร (The Dilemma of
Administrative Zeitgeists) เขียนโดย เสาวลักษณ์
สุขวิรัช

สาธารณะแนวใหม่ ส่วนแบบสัมภาษณ์ใช้ส�ำหรับการ
สัมภาษณ์ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาข้อสรุปที่
สอดคล้องกันกับผลการสังเคราะห์แนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่
ในการสร้ า งแบบส� ำ รวจเอกสารนั้ น เริ่ ม
ด้ ว ยการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี และหลั ก การ
รัฐประศาสนศาสตร์ในแต่ละยุค แล้วจดบันทึกสาระ
ส�ำคัญของแต่ละแนวคิด ทฤษฎี เพื่อน�ำไปจัดท�ำเป็น
แบบส�ำรวจเอกสารโดยจัดจ�ำแนกการส�ำรวจออกเป็นก
ลุม่ กว้างๆ 4 กลุม่ คือ (1) กลุม่ แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์
ดั้งเดิม (2) กลุ่มแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่
(3) กลุ ่ ม แนวคิ ด การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ และ
(4) กลุ่มแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่
การสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญนั้น เริ่ม
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
โดยเฉพาะที่จัดจ�ำแนกได้ 4 กลุ่ม และท�ำการสังเคราะห์
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ข้อสรุปของแนวคิดการบริการสาธารณะ
แนวใหม่ แล้วจึงน�ำข้อสรุปทีไ่ ด้มาร่างแบบสัมภาษณ์โดย
จัดจ�ำแนกเป็นประเด็น ๆ แล้วน�ำไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจ
สอบความเที่ยงและความตรงของเครื่องมือ จากนั้นจึง
น�ำผลมาปรับปรุงเครือ่ งมือและน�ำไปก�ำหนดเป็นข้อหรือ
ประเด็นค�ำถามในแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญต่อไป

เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือในการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัยเรื่อง มีเครื่องมือในการวิจัยคือ
แบบส�ำรวจเอกสารและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
โดยแบบส� ำ รวจจะใช้ เ พื่ อ ส� ำ รวจองค์ ค วามรู ้ ท าง
รัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์
ดั้งเดิม แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ แนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และแนวคิดการบริการ

ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ด� ำ เนิ น การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ
(1) ใช้แบบส�ำรวจเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การศึกษาเอกสาร ต�ำรา วารสารและสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เกี่ยว
กั บ แนวคิ ด รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ดั้ ง เดิ ม แนวคิ ด
รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ แนวคิดการจัดการภาครัฐ
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แนวใหม่ และแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่
(2) น� ำ ผลที่ ไ ด้ ม าท� ำ การวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ให้ได้มาซึ่งสาระส�ำคัญ จุดเน้น ความเหมือน
และความแตกต่างของแนวคิดดังกล่าว ตลอดจนได้มา
ซึ่งข้อสรุปของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่
(3) น�ำข้อสรุปแนวคิดการบริการสาธารณะ
แนวใหม่มาสร้างแบบสัมภาษณ์และน�ำไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คน โดยผู้วิจัยจะด�ำเนิน
การติดต่อทาบทามผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นนักวิชาการทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ที่มีต�ำแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่า
รองศาสตราจารย์ แล้ว จึงด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสอบถามและสัมภาษณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูล จะเริ่มด้วยการจ�ำแนก
และจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy)
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แต่ละยุค โดยจัดแนวคิด
ทฤษฎีทสี่ อดคล้องสัมพันธ์กนั ไว้ในกลุม่ หรือยุคเดียวกัน
โดยจัดกลุ่มเป็น 4 ยุค คือ แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์
ดั้งเดิม แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ แนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ และแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ จากนัน้ ท�ำการวิเคราะห์เนือ้ หา (Content
Analysis) จากเอกสารต�ำรา และสิง่ พิมพ์ทเี่ กีย่ วข้องเพือ่
ให้ทราบถึงสาระส�ำคัญ จุดเน้น ความเหมือนและความ
แตกต่ า งของแนวคิ ด รั ฐ ประศาสนศาสตร์ แ ต่ ล ะยุ ค
แล้วจึงสังเคราะห์และสรุปแนวคิดการบริการสาธารณะ
แนวใหม่ เมื่ อ ได้ ข ้ อ สรุ ป แล้ ว จึ ง น� ำ ข้ อ สรุ ป ที่ ไ ด้ ไ ป
สอบถามความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนาผลที่ได้มา
ท�ำการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อสรุปทีไ่ ด้จากการ
สังเคราะห์กับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

สรุปผลการวิจัย

การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส� ำ คั ญ
2 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่กับแนวคิดทาง
รัฐประศาสนศาสตร์อื่น ๆ และ (2) เพื่อสังเคราะห์และ
สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการบริการสาธารณะ
แนวใหม่ โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบ
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่กับแนวคิดทาง
รัฐประศาสนศาสตร์อื่นๆ
จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่กบั แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในยุค
ต่างๆ จะเห็นได้ว่าการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS)
มีความเหมือนกับแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่
(NPA) ค่อนข้างมาก ขณะที่จะมีความแตกต่างกับ
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ดงั้ เดิม (OPA) และแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) เป็นอย่างมาก โดย
ความเหมื อ นและความแตกต่ า งดั ง กล่ า วในแต่ ล ะ
ประเด็นมีดังนี้
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ พลเมื อ ง (Citizen First) ผลประโยชน์
สาธารณะ (Public Interest) ความเป็นประชาธิปไตย
(Democratic) ความสามารถในการรับผิดชอบได้ต่อ
พลเมือง (Accountability) การเจรจาต่อรองเพือ่ หาข้อ
สรุปและพันธสัญญาต่อพลเมืองและชุมชน (Community) เพื่อกระจายผลประโยชน์สาธารณะนั้นไปสู่สังคม
อย่างแท้จริง ขณะที่ OPA ยังมองประชาชนเป็นเพียง
ผู้รอรับบริการจากรัฐ (client) เน้นการบริหารภายใน
มากกว่ า ภายนอก ยั ง ค� ำ นึ ง ถึ ง เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและประหยัดเป็นค่านิยมหลักในทางการ
บริหาร จัดองค์การแบบทางการที่เน้นสายการบังคับ
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บั ญ ชา ผลประโยชน์ ส าธารณะถู ก ก� ำ หนดโดยฝ่ า ย
การเมืองและข้าราชการประจ�ำ หรือก�ำหนดไว้แล้วใน
นโยบายและกฎหมายต่างๆ ความรับผิดชอบได้เป็นเรือ่ ง
ของผู้เชี่ยวชาญและนักบริหารระดับสูง กระบวนการ
ตัดสินใจต่าง ๆ จึงถูกผูกขาดอยูใ่ นกลุม่ นักการเมืองและ
ข้าราชการ พลเมืองหรือประชาชนจึงเข้ามามีสว่ นร่วมได้
ในระดับที่จากัด การปฏิบัติงานก็เป็นไปกฎเกณฑ์ กฎ
ระเบียบ จนส่งผลให้เกิดการท�ำงานที่ขาดประสิทธิภาพ
และล่าช้า ข้าราชการก็ขาดแรงจูงใจในการท�ำงานและถูก
ปิดกั้นในความคิดสร้างสรรค์
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) กับ
รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (NPA) นั้นมีสาระส�ำคัญ
และค่านิยมพืน้ ฐานทีค่ ล้ายคลึงกันมาก ไม่วา่ จะเป็นการ
เน้นการมีสว่ นร่วมของพลเมือง ความเป็นประชาธิปไตย
บทบาทของนักบริหารรัฐกิจในการเปลี่ยนแปลงสังคม
ค่านิยมการบริหารที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประหยัดเท่านั้น แต่ยังให้ความส�ำคัญ
กับเรื่องความเสมอภาค เป็นธรรม ความรับผิดชอบได้
จริยธรรมในการบริหาร ซึ่งความคล้ายคลึงกันนี้ท�ำให้
มองได้ว่าแนวคิดทั้งสองเป็นกลุ่มแนวคิดเดียวกัน เป็น
แนวคิดเชิงปทัสถานที่ปฏิเสธปฏิฐานนิยมทางตรรกะ
(anti-logical positivism) เหมือนกัน เพียงแต่ NPS
มาขยายรายละเอี ย ดของ NPA เพิ่ ม ขึ้ น ในหลายๆ
ประเด็นเท่านั้น โดย NPS มีระดับในเรื่องการค้นหา
ความต้องการหรือความจ�ำเป็นของพลเมือง ตลอดจน
เรือ่ งประชาธิปไตยทีม่ รี ะดับทีเ่ พิม่ มากขึน้ กว่า NPA และ
ยังพบอีกว่า NPA ถือเป็นหนึ่งในแนวคิดที่เป็นรากฐาน
ของ NPS
ส� ำ หรั บ ความแตกต่ า งระหว่ า งการบริ ก าร
สาธารณะแนวใหม่ (NPS) กับการจัดการภาครัฐแนว
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ใหม่ (NPM) นั้นมีอยู่หลายประเด็นที่แตกต่างกันอย่าง
สิ้นเชิง เพราะความตั้งใจของ NPS ในการเป็นแนวคิด
หรือวาทกรรมเชิงวิพากษ์ NPM ตั้งแต่ที่ NPS ไม่เห็น
ด้วยทีจ่ ะมองประชาชนเป็นลูกค้าเหมือน NPM แต่กลับ
เห็นว่าประชาชนคือพลเมืองทีต่ อ้ งการผลประโยชน์ของ
ส่ ว นรวมหรื อ ผลประโยชน์ ร ะยะยาวมากกว่ า ผล
ประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ระยะสั้น ในการ
บริการสาธารณะนักบริหารรัฐกิจก็เป็นเพียงผูร้ บั ผิดชอบ
ร่ ว มหาใช่ ผู ้ ป ระกอบการหรื อ เจ้ า ของกิ จ การไม่
ประสิทธิภาพและผลิตภาพไม่ใช่เรื่องที่มีความส�ำคัญ
มากไปกว่าความเสมอภาค เป็นธรรม และความรับผิด
ชอบได้ของภาครัฐ โดยเห็นว่าค่านิยมในเรื่องความเป็น
ธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบได้ต่างหากที่เป็น
เป้าหมายของการบริการสาธารณะ การบริการของรัฐ
ไม่ได้เป็นการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่พลเมือง
เท่านั้นแต่มันคือการส่งมอบความเป็นประชาธิปไตยไป
สู่พลเมือง
2. ผลการสังเคราะห์และสรุปองค์ความรู้
เกี่ยวกับแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ พบว่า
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) มีรากฐานส�ำคัญ
มาจาก 4 แนวคิด คือ (1) ประชาธิปไตยพลเมือง (2) ตัว
แบบชุมชนและประชาสังคม (3) มนุษย์นยิ มองค์การและ
รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ และ (4) รัฐประศาสนศาสตร์
หลังสมัยใหม่ สาระส�ำคัญหรือองค์ความรู้ของ NPS ได้
มาจากการตีความ วิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์แนวคิด
ทางรัฐประศาสนศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะการวิพากษ์
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ซึ่งจากการ
ศึกษาวิจัยสามารถสรุปถึงสาระส�ำคัญของ NPS ได้ 7
ประการ คือ
2.1 บริการรับใช้พลเมือง ไม่ใช่ลูกค้า
(Serve Citizens, Not Customers) ผลประโยชน์
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สาธารณะเป็นผลมาจากเจรจาการต่อรองและตกลงกัน
ในเรื่ องของค่ า นิ ย มที่มีอยู่ร ่วมกันมากกว่า การที่จ ะ
เป็นการน�ำเอาผลประโยชน์ของแต่ละคนรวมกัน ดังนัน้
ข้าราชการไม่ใช่ผู้รับผิดชอบและตอบสนองต่อความ
ต้องการของ “ลูกค้า” แต่ต้องเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมแรง
ร่วมใจกันระหว่างพลเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล
กับพลเมืองไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างภาค
ธุรกิจกับลูกค้า เพราะรัฐบาลไม่เพียงแต่บริการรับใช้ผทู้ ี่
เข้ามาติดต่อหรือขอรับบริการเท่านั้น แต่ยังต้องบริการ
รับใช้พลเมืองอื่นๆ ในสังคมที่รอคอยการบริการหรือ
อาจไม่ได้เข้ามาขอรับบริการ ซึ่งถ้ามองเป็นลูกค้าอย่าง
ภาคเอกชนแล้วคนที่มีอ�ำนาจมากหรือมีทรัพยากรมาก
ก็ย่อมจะได้รับสินค้าที่รวดเร็วและได้รับการบริการที่ดี
กว่า แต่หากมองในฐานะพลเมืองที่เหมือน ๆ กันแล้ว
การให้บริการต่าง ๆ ของรัฐก็ตอ้ งกระท�ำอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม นอกจากนี้พลเมืองยังต้องเห็นแก่ผล
ประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งเป็นผลประโยชน์ในระยะยาว
มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวในระยะสั้น ความเป็น
พลเมืองเมือ่ เห็นแก่ผลประโยชน์ของส่วนรวมแล้วก็ตอ้ ง
เข้ามามีสว่ นร่วมและรับผิดชอบต่อชุมชนของตน รัฐบาล
จึงต้องสนองตอบต่อความต้องการและผลประโยชน์
ของชุมชนและพลเมือง โดยกระตุ้นให้พลเมืองเข้ามามี
ส่วนร่วมซึ่งเท่ากับการสร้างความรับผิดชอบให้กับ
พลเมืองไปในตัวด้วย และเมือ่ เปิดให้พลเมืองมีสว่ นร่วม
แล้วรัฐบาลก็ต้องรับฟังเสียงของพลเมือง
2.2 การค้นห�ำผลประโยชน์สาธารณะ
(Seek the Public Interest) เป้าหมายของการค้นหา
ผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เพื่อตอบสนอง ช่วยแก้
ปัญหาหรือเป็นทางเลือกของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่
การค้นหาผลประโยชน์ดังกล่าวต้องเป็นความรับผิด
ชอบร่ ว มกั น ของพลเมื อ งกั บ นั ก บริ ห ารรั ฐ กิ จ ผล
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ประโยชน์ของส่วนรวมจึงต้องเกิดจากการจากสนทนา
พูดคุย ถกแถลงหรือปรึกษาหารือและก�ำหนดร่วมกัน
โดยไม่ใช่สิ่งที่ถูกก�ำหนดไว้ล่วงหน้าโดยฝ่ายการเมือง
หรือฝ่ายราชการ การได้มาซึ่งผลประโยชน์สาธารณะจึง
ไม่ใช่เรือ่ งง่าย โดยเมือ่ ได้มาแล้วรัฐบาลก็ตอ้ งรับประกัน
ว่าผลประโยชน์ดงั กล่าวซึง่ เป็นตามต้องการของพลเมือง
นั้นมีความชอบธรรมและก่อให้เกิดความเป็นธรรม
ตลอดจนมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวของ
ชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง
2.3 เน้ น คุ ณ ค่ า ความเป็ น พลเมื อ ง
มากกว่าการเป็นผู้ประกอบการ (Value Citizenship
over Entrepreneurship) จากการที่ผลประโยชน์
สาธารณะคือสิ่งที่ข้าราชการและพลเมืองต้องร่วมกัน
ก� ำ หนดขึ้ น และต้ อ งเป็ น สิ่ ง ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ค่ า แก่
พลเมืองและสังคมนั้น ในการด�ำเนินการต่าง ๆ จึงควร
รับผิดชอบและตอบสนองโดยข้าราชการและพลเมืองที่
เสียสละต่อสังคมมากกว่าโดยผูป้ ระกอบการทีจ่ ะกระท�ำ
เหมือนว่างบประมาณแผ่นดินหรือเงินหลวงคือเงินของ
ตนเอง เพราะหากเน้นการเป็นผูป้ ระกอบการก็เท่ากับว่า
ผู้ประกอบการนั้นเป็นเจ้าของกิจการของรัฐ การบริหาร
และด�ำเนินงานจึงมีวตั ถุประสงค์แบบแคบ ๆ เหมือนกับ
ธุรกิจเอกชนซึ่งก็คือเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (productivity)
ให้มากทีส่ ดุ และท�ำให้ลกู ค้าพอใจ (customer satisfaction)
NPS จึงเน้นไปที่ ”พลเมืองเป็นเจ้าของรัฐบาล„ (government is owned by the citizens) นักบริหารรัฐกิจหรือ
ผู้บริหารภาครัฐไม่ใช่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ
นักบริหารรัฐกิจมีหน้าที่บริการรับใช้พลเมือง เฝ้ารักษา
ทรัพยากรหรือสมบัตสิ าธารณะ ปกปักรักษาองค์การภาค
รัฐ อานวยความสะดวกให้พลเมืองเกิดการสนทนาพูด
คุยกันอย่างเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้จุดประกายให้เกิด
การมีส่วนร่วมของชุมชน และเป็นผู้น�ำในการปฏิบัติงาน
ที่ใกล้ชิดประชาชน นักบริหารรัฐกิจจึงเข้าใจบทบาทของ
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ตนในกระบวนการบริ ห ารปกครอง (governance
process) ว่าเป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมที่ต้องมีความรับผิด
ชอบในหน้ า ที่ ก ารงานและการบริ ก ารรั บ ใช้ พ ลเมื อ ง
เท่านั้นไม่ใช่ผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของกิจการ
2.4 คิดเชิงกลยุทธ์ ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย (Think Strategically, Act Democratically)
นโยบายและแผนต้องเกิดขึ้นจากการคิดในเชิงกลยุทธ์
ที่มีการพิจารณาปัจจัยแวดล้อม และมีวิสัยทัศน์ พันธ
กิจที่ชัดเจน ซึ่งไม่ใช่บทบาทหรือภาระรับผิดชอบของ
รัฐบาลหรือนักบริหารรัฐกิจแต่ฝา่ ยเดียว แต่ตอ้ งเกิดจาก
ความร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดย
รัฐบาลต้องเปิดกว้างให้พลเมืองมีสว่ นร่วมเพือ่ แสดงให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและบริการรับใช้พลเมือง การให้พลเมืองมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริการสาธารณะและการน�ำ
นโยบายไปปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเป็น
ประชาธิปไตย เป็นการสร้างโอกาสและความรับผิดชอบ
ให้แก่พลเมือง ซึง่ ย่อมท�ำให้พลเมืองเกิดความภาคภูมใิ จ
ในการมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2.5 การตระหนักในความสามารถรับผิด
ชอบได้ไม่ใช่เรื่องง่าย (Recognize that Accountability Is Not Simple) ตามแนวคิดการจัดการภาค
รัฐแนวใหม่ (NPM) ข้าราชการต้องรับผิดชอบต่อตลาด
(market) ซึ่งก็คือรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภาพและ
ผลลัพธ์ของงาน แต่สำ� หรับแนวคิดการบริการสาธารณะ
แนวใหม่ (NPS) ความรับผิดชอบแค่นั้นไม่เพียงพอ
เพราะแท้จริงแล้วข้าราชการต้องรับผิดชอบต่อสังคม
และยังต้องมีการขยายผลแห่งความรับผิดชอบไปอย่าง
กว้างขวาง ทัง้ ความรับผิดชอบต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ
ค่านิยมของชุมชน ปทัสถานทางการเมือง มาตรฐานทาง
วิชาชีพ และผลประโยชน์ของพลเมือง
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2.6 การให้ บ ริ ก ารมากกว่ า การก� ำ กั บ
ทิศทาง (Serve Rather than Steer) การให้บริการ
เป็นบทบาทส�ำคัญของข้าราชการ โดยต้องมีภาวะผู้น�ำ
และมีค่านิยมพื้นฐานที่ช่วยสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน
ของพลเมืองมากกว่าการพยายามควบคุมหรือกากับ
ทิ ศ ทางของสั ง คมให้ เ ป็ น ไปตามที่ รั ฐ บาลต้ อ งการ
นโยบายสาธารณะจึงไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของรัฐ
เท่านั้น แต่ต้องเป็นผลจากความผูกพันในประโยชน์
สาธารณะของพลเมือง ซึ่งต้องมีการเจรจาต่อรอง พูด
คุยสนทนาในผลประโยชน์สาธารณะที่เป็นที่มาของ
นโยบายร่วมกัน ข้าราชการนอกจากเน้นการบริการรับ
ใช้พลเมืองแล้วยังต้องช่วยอานวยความสะดวก ไกล่
เกลี่ยและประนีประนอม ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาให้
แก่พลเมืองและสังคมด้วย
2.7 ให้คุณค่ากับคน ไม่ใช่แค่ผลิตภาพ
(Value People, Not Just Productivity) การบริการ
สาธารณะแนวใหม่ (NPS) ให้ความส�ำคัญกับการจัดการ
ผ่านคน โดยนักบริหารรัฐกิจต้องเห็นความส�ำคัญของ
ค่านิยมและผลประโยชน์ของคนในองค์การ และต้อง
ปฏิบตั งิ านโดยพยายามสร้างความยอมรับนับถือให้เกิด
ขึ้นกับพลเมือง และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐก็ต้อง
ยอมรั บ นั บ ถื อ ในความสามารถของข้ า ราชการเช่ น
เดียวกัน การบริหารและปฏิบัติงานภาครัฐจึงต้องเน้น
คนด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นแก่ข้าราชการ
มากกว่าการสร้างเพียงแค่ผลิตภาพในการท�ำงานเท่านัน้
สรุปได้วา่ การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS)
มีสาระส�ำคัญ 7 ประการ คือ (1) บริการรับใช้พลเมือง
ไม่ ใ ช่ ลู ก ค้ า (2) การค้ น หาผลประโยชน์ ส าธารณะ
(3) เน้ น คุ ณ ค่ า ความเป็ น พลเมื อ งมากกว่ า การเป็ น
ผู ้ ป ระกอบการ (4) คิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ ปฏิ บั ติ แ บบ
ประชาธิ ป ไตย (5) การตระหนั ก ในความสามารถ
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รับผิดชอบได้ไม่ใช่เรื่องง่าย (6) การให้บริการมากกว่า
การกากับทิศทาง และ (7) ให้คณ
ุ ค่ากับคน ไม่ใช่แค่ผลิต
ภาพ โดยแนวคิดที่เป็นรากฐานของการก�ำเนิดเกิดขึ้น
ของ NPS ประกอบด้วย ทฤษฎีประชาธิปไตยพลเมือง
ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม มนุษย์นยิ มองค์การและ
รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ และรัฐประศาสนศาสตร์
หลังสมัยใหม่ แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่
(NPS) มีความแตกต่างจากแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์
ดั้งเดิม (OPA) และแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
(NPM) ในหลากหลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องการ
ให้ความส�ำคัญกับเป้าหมายทางการบริหารที่มีลักษณะ
เป็นผลส�ำเร็จของงานทั้งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยัด ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์เป็นเพียงคุณค่าหรือ
เป้าหมายรอง ขณะที่เป้าหมายหลักของ NPS คือการ
เสริมสร้างความเป็นธรรม ความสามารถรับผิดชอบได้
จริยธรรมทางการบริหาร การมีส่วนร่วมของพลเมือง
และผลประโยชน์สาธารณะ แม้ว่า NPS จะมีความแตก
ต่างจาก OPA และ NPM แต่กลับมีความเหมือนหรือ
คล้ายคลึงกับแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่หรือ
การบริหารรัฐกิจใหม่ (NPA) โดยเฉพาะในประเด็นการ
ให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้างความเป็นธรรมทาง
สังคม และ NPA ยังถือเป็นแนวคิดพื้นฐานหนึ่งของ
NPS

อภิปรายผล

แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS)
เป็นแนวคิดเชิงปทัสถานเน้นการวิพากษ์ และมีลกั ษณะ
เป็นวาทกรรม (discourse) ทีม่ เี ป้ามายของการนาเสนอ
เพือ่ การวิพากษ์วจิ ารณ์แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์อนื่ ๆ
โดยเฉพาะการวิพากษ์แนวคิดการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ (NPM) ซึ่งเป็นแนวคิดที่อาศัยรูปแบบการบริหาร
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จากภาคเอกชนมาใช้ โดยประเด็นการวิพากษ์ที่ส�ำคัญ
คือการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ได้ทำ� ให้เกิดช่อง
ว่างในการบริหารภาครัฐ โดยเฉพาะในเรื่องของความ
ชอบธรรม ความสามารถรับผิดชอบได้ การตรวจสอบ
ได้ ภาวะผู้น�ำและจริยธรรมในทางการบริหาร ซึ่งใน
หลายกรณีได้เบี่ยงเบนไปจากวิถีทางของประชาธิปไตย
โดยเฉพาะในเรื่องของการอยู่นอกเหนือขอบเขตของ
หลักกฎหมายมหาชน การทุจริตเชิงนโยบายและความ
ขั ด แย้ ง ต่ อ หลั ก ผลประโยชน์ ส าธารณะ การที่ ส วม
วิญญาณผู้ประกอบการมาทาหน้าที่บริหารภาครัฐนั้น
ท�ำให้เกิดการมองประชาคนเป็นเพียงลูกค้า ให้ความ
ส�ำคัญเฉพาะการสร้างความพึงพอใจหรือผลประโยชน์
เฉพาะหน้าในระยะสัน้ ๆ เท่านัน้ ข้อสรุปสาระส�ำคัญของ
NPS ทั้ง 7 ประการ คือ (1) บริการรับใช้พลเมือง
ไม่ ใ ช่ ลู ก ค้ า (2) การค้ น หาผลประโยชน์ ส าธารณะ
(3) เน้ น คุ ณ ค่ า ความเป็ น พลเมื อ งมากกว่ า การเป็ น
ผู ้ ป ระกอบการ (4) คิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ ปฏิ บั ติ แ บบ
ประชาธิ ป ไตย (5) การตระหนั ก ในความสามารถ
รับผิดชอบได้ไม่ใช่เรื่องง่าย (6) การให้บริการมากกว่า
การกากับทิศทาง และ (7) ให้คุณค่ากับคน ไม่ใช่แค่
ผลิตภาพ นัน้ สอดคล้องกับข้อสรุปสาระส�ำคัญของ NPS
ตามทัศนะของเดนฮาร์ทและเดนฮาร์ท (Denhardt
and Denhardt) (2007) และอัมพร ธารงลักษณ์ (2553:
18-20) และเสาวลักษณ์ สุขวิรัช (2549: 658-659)
จากสาระส� ำ คั ญ ของแนวคิ ด การบริ ก าร
สาธารณะแนวใหม่ (NPS) ยังพบอีกว่าสาระส�ำคัญทั้ง 7
ประการข้างต้นขัดแย้งกับสาระส�ำคัญหรือหลักการของ
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ของ โจนา
ธาน บอสตัน (Jonathan Boston) (1996) คริสโตเฟอร์
ฮูด (Christopher Hood) (1991) เดวิด ออสบอร์น และ
เทด แกเบลอร์ (David Osborne and Ted Gaebler)
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(1992) โดยเฉพาะความขัดแย้งกับแนวคิดปฏิรปู ภาครัฐ
(Reinventing Government) ของออสบอร์น และเทด
แกเบลอร์ (David Osborne and Ted Gaebler) (1992)
นั้นเห็นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากสาระส�ำคัญของ NPS
ทั้ ง 7 ประการ เป็ น การไล่ วิ พ ากษ์ ส าระส� ำ คั ญ ของ
Reinventing Government ซึ่งถือว่าเป็นแนวคิด
NPM ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการปฏิรูประบบราชการ
ของสหรัฐอเมริกา
หากนาแนวคิ ด NPS ไปเปรี ย บเที ย บกั บ
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (OPA) ก็จะพบว่ามี
ความไม่สอดคล้องกันในหลายประเด็น โดยเฉพาะ
เป้าหมายหรือคุณค่าทางการบริหารที่ OPA ให้ความ
ส�ำคัญกับการบริหารภาครัฐที่ต้องบรรลุผลตามหลัก
3E’s คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
ขณะที่ NPS เห็ น ว่ า คุ ณ ค่ า หรื อ เป้ า หมายเหล่ า นั้ น
เป็ น เพี ย งเป้ า หมายรอง ไม่ ใ ช่ เ ป้ า หมายหลั ก ของ
การบริหารและบริการภาครัฐ ในส่วนของ NPS กับ
รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่หรือการบริหารรัฐใหม่
(NPA) นัน้ จะพบว่าการที่ NPS กับ NPA มีคา่ นิยมหลาก
ประการที่สอดคล้องกันโดยเฉพาะการให้ความส�ำคัญ
กับพลเมือง การมีสว่ นร่วมและการเสริมสร้างความเป็น
ธรรมทางสังคมนั้นเป็นเพราะ NPS มีที่มาหรือแนวคิด
พืน้ ฐานหนึง่ มาจาก NPA และการที่ NPS ให้ความส�ำคัญ
กับพลเมืองและความเป็นธรรมในสังคมนัน้ ก็สอดคล้อง
กับสาระส�ำคัญของ NPA โดยเฉพาะในประเด็นความ
เสมอภาคหรือความเป็นธรรมทางสังคมนั้นถือเป็น
ค่านิยมทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของ NPA และเป็นค่านิยมทีส่ ำ� คัญ
ของ NPS ด้วย การที่ NPS สนใจหรือให้ความส�ำคัญกับ
ความเป็นธรรมทางสังคมด้วยนีจ้ งึ เป็นเรือ่ งทีส่ อดคล้อง
กับทัศนะของนักวิชาการที่ได้สรุปสาระส�ำคัญหรือหลัก
ของ NPA ไว้ ไม่ว่าจะเป็น ชุมพร สังขปรีชา (2529 : 2-3)
หรือ อุทัย เลาหวิเชียร (2537 : 34-35)
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จากความข้างต้นและข้อค้นพบจากการวิจัย
ประเด็นหรือเรื่องที่ต้องยํ้าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
ก็ คื อ แนวคิ ด บริ การสาธารณะแนวใหม่ (NPS) กั บ
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) มีความขัด
กันอย่างชัดเจน ทั้งในเรื่องที่มาของการสร้างองค์ความ
รู้ ญาณวิทยา ทัศนคติในการมองประชาชน การใช้กลไก
และโครงสร้างในการจัดบริการ จุดเน้นเกีย่ วกับแนวคิด
ผลประโยชน์สาธารณะ บทบาทของรัฐบาล และหลัก
ความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถอภิปราย
ได้ว่าการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) มีจุดยืนที่
แตกต่างอย่างชัดเจนกับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ (NPM) ในขณะที่ อี ก ด้ า นหนึ่ ง การจั ด บริ ก าร
สาธารณะแนวใหม่ (NPS) ได้มีส่วนที่คล้ายคลึงกับ
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (NPA) โดยมีทมี่ า
และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับความเป็นประชาธิปไตย
ความเป็นธรรม การให้ความส�ำคัญกับหลักความรับผิด
ชอบได้ ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง และการค�ำนึงถึงการกระ
จายผลประโยชน์สาธารณะไปสู่สังคมและชุมชนโดยให้
คุณค่ากับกระบวนการการมีส่วนร่วมกับภาคพลเมือง
ส่วนความแตกต่างระหว่างการจัดบริการสาธารณะแนว
ใหม่ (NPS) กับแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่
(NPA) นัน้ ได้ปรากฏอยูบ่ า้ งแต่กอ็ ยูใ่ นรูปแบบของระดับ
ความเข้มข้นที่ NPS มีมากกว่า NPA ทั้งในเรื่องการ
สนับสนุนประชาธิปไตยทางตรง การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม การกระจายอ�ำนาจและให้ชุมชนเป็นผู้ด�ำเนินการ
แต่อย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานทางความคิดแล้ว สามารถ
อภิปรายได้ว่า NPS กับ NPA มีรากฐานและที่มาที่
คล้ า ยคลึ ง กั น และมี ลั ก ษณะที่ ส� ำ คั ญ ร่ ว มกั น ทาง
ญาณวิ ท ยาคื อ การได้ ซึ่ ง ความรู ้ ม าแบบปทั ส ถาน
(Normative) ซึง่ แตกต่างจากในยุครัฐประศาสนศาสตร์
ดั้งเดิม (OPA) และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)
ที่มีลักษณะเป็นแบบปฎิฐานนิยม (Positivist) มากกว่า
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ในส่วนของการได้รับการยอมรับในแวดวง
รัฐประศาสนศาสตร์และความแข็งแกร่งของทฤษฎีและ
แนวคิด สามารถอภิปรายได้วา่ การบริการสาธารณะแนว
ใหม่ (NPS) ยังมีความคลุมเครือและคงมีปญ
ั หาในด้าน
ยอมรับและรับรู้จากแวดวงวิชาการ โดยมีลักษณะเป็น
วาทกรรมแม้จะมีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้แต่ก็
ยังห่างไกลการปฏิบตั ิ เพราะมุง่ เน้นในเชิงคุณค่าหรือค่า
นิยมมากกว่าการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในทางการ
บริหารรัฐกิจ นักวิชาการที่ยอมรับ NPS ส่วนใหญ่ล้วน
มาจากนักวิชาการสายรัฐศาสตร์ ที่มุ่งเน้นค่านิยมและ
อุดมการณ์ประชาธิปไตย ขณะที่กระแสหลักในการ
บริหารภาครัฐยังคงวนเวียนอยู่กับวิธีการและเทคนิค
ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ที่จับต้องได้
มากกว่า NPS ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง ทีใ่ ห้ความ
เห็นไว้วา่ NPS มีความเป็น Proverb มากกว่า Program
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS)
แม้ จ ะมี คุ ณ ค่ า ต่ อ การพั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ ท าง
รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ซึ่ ง พยายามยํ้ า อั ต ลั ก ษณ์ ข อง
รัฐประศาสนศาสตร์ว่าหลีกหนีจากเรื่องคุณค่าหรือค่า
นิยมประชาธิปไตยไปไม่ได้ การจัดบริการสาธารณะก็
ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่เอกชนหรือใครๆ จะท�ำได้ เพราะเป็น
เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลประโยชน์ ส าธารณะหรื อ
ผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวมและความรั บ ผิ ด ชอบได้
ซึ่งเอกชนยากที่จะเข้าใจและยากที่จะปฏิบัติได้ NPS
ได้เพิม่ หรือให้คณ
ุ ค่าแก่นกั บริหารรัฐกิจมากขึน้ พร้อมๆ
กับเห็นว่าการบริหารภาครัฐเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นและมีคณ
ุ ค่า
แตกต่างจากการบริหารธุรกิจ โดยหากบริหารภาครัฐ
ตามแนวทาง NPM ก็เท่ากับการลดคุณค่าของการ
บริหารราชการหรือการบริหารภาครัฐให้ไปเหมือนกับ
ภาคเอกชนจนในที่สุดอาจไม่จ�ำเป็นต้องมีการบริหาร
ภาครัฐ การบริหารภาครัฐไม่ได้ตอ้ งการการบรรลุคณ
ุ ค่า
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แค่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์
เหมือนกับคุณค่าที่ธุรกิจเอกชนต้องการเท่านั้น เพราะ
คุณค่าดังกล่าวเป็นเพียงผลหรือคุณค่าในระยะสั้น แต่
คุณค่าที่ส�ำคัญกว่าก็คือเรื่องของการเสริมสร้างความ
เป็ น ธรรมทางสั ง คม ความสามารถรั บ ผิ ด ชอบได้
จริ ย ธรรมและผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวมหรื อ
ผลประโยชน์สาธารณะ
จากการที่คุณค่าส�ำคัญของ NPS มีความเป็น
ปทัสถานที่ไม่อาจวัดได้อย่างเป็นรูปธรรมเหมือนกับ
คุณค่าของ NPM และ NPS ก็ไม่สามารถนิยามคุณค่า
ต่ า งๆ เหล่ า นั้ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนนี้ ไ ด้ ส ่ ง ผลให้ NPS
ไม่ ส ามารถที่ จ ะเสนอแนวคิ ด และเหตุ ผ ลที่ ส ามารถ
หักล้างแนวคิดกระแสหลักอย่าง NPMได้ จึงไม่ได้
การยอมรั บ และสนใจจากแวดวงวิ ช าการทาง
รัฐประศาสนศาสตร์มากนัก โดยจะเห็นได้จากหนังสือ
ตารา และงานวิจยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์เกีย่ วกับ NPS
ยังมีน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดกระแสหลัก
อย่าง NPM ซึง่ จากการที่ NPM ได้กลายเป็นกระแสหลัก
ทางการบริหารภาครัฐและเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลอย่าง
มากต่อการบริหารและการปฏิรูประบบราชการในนานา
ประเทศได้สง่ ผลให้ NPS กลายเป็นเพียงแนวคิดกระแส
รองทีม่ เี ฉพาะนักวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์จำ� นวน
หนึ่งเท่านั้นที่ให้ความส�ำคัญและสนใจที่จะศึกษา NPS
อย่างจริงจัง ซึ่งนักวิชาการกลุ่มนี้โดยส่วนใหญ่เป็นนัก
รัฐประศาสนศาสตร์ในสายรัฐศาสตร์ทมี่ พี นื้ ฐานความรู้
ในสาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์ ม าก่ อ น หรื อ ไม่ ก็ ส อนอยู ่ ใ น
มหาวิทยาลัยทีว่ ชิ ารัฐประศาสนศาสตร์เป็นส่วนหนึง่ ของ
คณะรัฐศาสตร์
นอกจากนี้ แ ล้ ว อิ ท ธิ พ ลและความแรงของ
กระแส NPM ยังได้สง่ ผลให้เกิดความเข้าใจผิดในความ
เป็น NPS โดยถึงกับเข้าใจกันว่า NPS เป็นส่วนหนึง่ ของ
NPM ทั้งๆ ที่ในหนังสือของเดนฮาร์ทและเดนฮาร์ท
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(Denhardt and Denhardt) ซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิก
แนวคิด NPS ได้ท�ำการไล่วิพากษ์แนวคิดการปรับโฉม
หรือการปฏิรูปภาครัฐ (Reinventing Government)
ซึ่งเป็น NPM ที่ชัดเจนของฝั่งสหรัฐอเมริกา โดยเดน
ฮาร์ทและเดนฮาร์ท (Denhardt and Denhardt)
ได้วิพากษ์แนวคิดดังกล่าวทีละข้อทีละประเด็น ๆ ดังที่
ได้นำ� เสนอไปแล้วในส่วนผลการวิจยั เพราะฉะนัน้ NPS
จึงไม่ใช่สว่ นหนึง่ ของ NPM แต่เป็นอีกทางเลือกหนึง่ ของ
แนวคิดในการบริหารภาครัฐที่มีแนวคิดและแนวทางที่
แย้งกับแนวคิดกระแสหลักอย่าง NPM

ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

ข้ อ เสนอแนะส� ำ หรั บ การน� ำ ผลการวิ จั ย

1. ควรนาค่านิยมของ NPS ไปใช้โดยผสม
ผสานกับวิธีการและเทคนิคของการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ (NPM) เพื่อให้เกิดการบริหารภาครัฐที่สอดคล้อง
กับอุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย และสามารถ
วัดผลส�ำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
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2. การน� ำ ไปใช้ ใ นการเรี ย นการสอนหรื อ
ทางการศึกษาควรนาเสนอในลักษณะพัฒนาการของ
แนวคิ ด ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ก ่ อ นการวิ เ คราะห์
เปรียบเทียบและสรุปให้เห็นถึงความเหมือนและความ
แตกต่างของแนวคิดแต่ละยุค และควรเน้นยาํ้ ให้เห็นว่า
NPS แตกต่างจาก NPM อย่างไร
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่ NPS ยัง
ไม่สามารถนาเสนอได้อย่างชัดเจน คือ ค่านิยมหรือ
คุณค่าทางการบริหารที่ NPS เห็นว่าเป็นเป้าหมายหลัก
ของการบริหารภาครัฐ เช่น ผลประโยชน์สาธารณะ ความ
เป็นธรรมทางสังคม จริยธรรมทางการบริหาร นั้นจะมี
นิยามที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับได้อย่างไร และจะใช้
เกณฑ์ใดในการวัดผลเป้าหมายเหล่านั้นได้อย่างเป็น
รูปธรรม
2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนาสาระส�ำคัญ
หรือหลักการของ NPS เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
ทราบว่าสาระส�ำคัญหรือหลักการต่าง ๆ นั้นสอดคล้อง
กับการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร
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