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บทคัดย่อ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบโครงสร้างตามสถานการณ์ที่สอดคล้องต่อการปรับใช้
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ในองค์การภาครัฐไทยและ 2) กาหนดข้อเสนอแนะการจัดการองค์การภายใต้
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสาธารณะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทและรูปแบบเฉพาะขององค์การภาครัฐไทย โดย
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และการศึกษา
ข้อมูลเอกสาร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบโครงสร้างองค์การภาครัฐไทยที่รองรับแนวคิดและแนวทางการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ ต้องเป็ นโครงสร้างแบบกระจายอานาจ หรือเอื้อต่อการกระจายอานาจ และคานึงถึงความ
เหมาะสมกับบริบทของการบริหารราชการและการจัดการสาธารณะในประเทศไทย ข้อเสนอแนะคือการกระจาย
อานาจลงสู่ท้องถิ่น กระจายอานาจโดยแยกระหว่างโครงสร้างส่ วนบนในระดับผู้กาหนดและกากับนโยบาย กับ
โครงสร้างส่วนล่างในฐานะฝ่ายนานโยบายไปปฏิบัติ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม และภาคเอกชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมลงมือทา และกาหนดระดับการกระจายอานาจตามคุณ ลักษณะของพันธกิจ
หรือภารกิจสาธารณะ หรือการสนับสนุนแยกตามมิติต่างๆ ของงานสาธารณะ
คาสาคัญ: การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS)
โครงสร้างเชิงสถานการณ์

การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) องค์การภาครัฐไทย

ABSTRACT
There were two purposes behind the present research project: 1) to determine if the
structural contingency model fits with the new Public Service model (PSM) for Thai public
organizations, and, 2) to propose recommendations for the new management structure
(NMS) which, in the opinion of the authors, would complement the theory and concepts
which underlie the new Public Management model. Qualitative research methods were used
to collect and analyze the data, including critical informant interviews and the examination
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of a number of relevant documents. The findings revealed that the basic structure of Thai
public organizations are compatible with the NPS concept. Decentralization is one of the key
proposals and should fit well in the context of public administration and management in
Thailand. The author’s recommendations for the decentralization of management are three:
1) in devolving authority to local authorities it will be important to set forth the policy and
regulation functions of the upper structure and the implementation functions of the lower
structures; 2) assist in the creation of networks involving people, civil society and the private
sector for the purpose of engaging all of them to be participants in decision making and
collaboration; and 3) defining the degree of decentralization based on the nature of the
national mission and the needs of each of the regions.
KEYWORDS: New Public Service (NPS), New Public Management (NPM), Structural
contingencies
บทนา
ระบบราชการและองค์ ก ารภาครั ฐ ใน
ประเทศ กาลังพัฒนา ดาเนินผ่านแนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแบบดั้งเดิม (Old Public Administration-OPA) เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ แนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management---NPM
และกาลั งเผชิญความเปลี่ ยนแปลงที่มากับ แนวคิด
การบริ ก ารสาธารณะแนวใหม่ (New Public
Service- NPS) ตลอดจนการกากับดูแลสาธารณะ
แนวใหม่ (New Public Governance) (Dunleavy
and Hood, 1994; Denhardt and Denhardt,
2000; Osborne, 2006) แต่อย่างไรก็ตาม การ
บริ ห ารและการจั ด การสาธารณะในประเทศกาลั ง
พัฒนา ยังคงยึดถือแนวทางนโยบายและการปฏิบัติที่
มี ต้ น แบบทางความคิ ด และทฤษฎี ม าจากกลุ่ ม
ประเทศตะวันตก แต่ในการลงมือปฏิบัติจริงจะยังคง
ไปในแนวทางการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิมของแต่ละ
ประเทศเป็นส่วนใหญ่ ด้วยข้อจากัดด้านโครงสร้าง
และการเปลี่ ย นแปลงในบริ บ ทของการจั ด การ
สาธารณะสมัยใหม่นี้ ส่งผลให้ประเทศกาลังพัฒนามี
แนวโน้ ม ที่จ ะพิจ ารณาเลื อ กใช้ รู ป แบบการจัด การ
ภาครัฐแบบผสมผสาน (A Hybrid Form of Public
Management) (Robinson, M., 2008) ที่
ประยุ กต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางการบริ หารและ
การจัดการภาครัฐร่ วมสมัยที่เกิดขึ้น และดารงอยู่

อย่างหลากหลาย ดังนั้น กระบวนการบริห ารงาน
สาธารณะของประเทศกาลังพัฒนา จึงเน้นที่การปรับ
แนวคิดทฤษฎีการจัดการสาธารณะแบบสากล ให้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ททางโครงสร้ า งทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมของการนาไปปฏิบัติจริงในประเทศของ
ตน (Robinson, M., 2015)
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสาขาวิชาการและ
วิ ช าชี พ ด้ า นจั ด การสาธารณะในระดั บ สากลที่ ส่ ง
กระทบต่อการบริหารราชการไทยตามที่ได้กล่าวมา
ทั้งหมดนี้ นาไปสู่คาถามที่ว่า โครงสร้างเชิงสถาบัน
และกลไกพื้นฐานของระบบราชการในประเทศส่งผล
ต่อความสาเร็จของการปรับใช้แนวคิดทางการจัดการ
สาธารณะสมัยใหม่เหล่ านี้ห รือไม่ อย่างไร และ
โครงสร้างระบบราชการไทยที่มีความเหมาะสมต่อ
แนวคิดการจัดการภาคร่วมสมัยเหล่านี้ควรมีลักษณะ
อย่างไร ดังที่จะอธิบายอย่างเฉพาะเจาะจงในส่วน
ของของปัญหาเหล่านี้ต่อการกาหนดโครงสร้างของ
องค์การภาครัฐที่มีความสอดคล้องกับ แนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ที่เน้น การมีส่ ว น
ร่วมของพลเมือง (Citizen Engagement) ตาม
กระแสสากลของการพัฒนาระบบราชการและการ
จัดการสาธารณะในยุคปัจจุบัน (Pierre, J. and
Peters B., 2000).
บทความวิจัยนี้ศึกษารูปแบบโครงสร้างตาม
สถานการณ์ (Structural Contingency) ของ
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องค์การภาครัฐไทย ที่ส อดคล้องกับการนาแนวคิด
NPS มาปรับใช้ เพื่อศึกษาประเด็นปัญหาว่า การที่
องค์การภาครัฐไทยในปัจจุบันจะสามารถนาแนวคิด
การบริ ก าร NPS มาปรั บ ใช้ ใ ห้ เ กิ ด ความมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและความยั่ ง ยื น นั้ น ควรก าหนด
รูป แบบโครงสร้ างองค์การและการจั ดการอย่างไร
รวมทั้ ง การศึ ก ษาเพื่ อ ก าหนดข้ อ เสนอแนะการ
ประยุกต์แนวคิด NPS ที่มีความสอดคล้องกับบริบท
และรูปแบบเฉพาะของประเทศไทย ตลอดจนเรียนรู้
แนวคิดนี้ เพื่อนาไปพัฒนาระบบราชการไทยให้มีขีด
ความสามารถในเชิ ง การแข่ ง ขั น และสามารถ
ตอบสนองภารกิ จ สาธารณะอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบโครงสร้ า งตาม
สถานการณ์ที่ส อดคล้ องต่อการปรับ ใช้แนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหม่ในองค์การภาครัฐไทย
2. เพื่ อ ก าหนดข้ อ เสนอแนะการจั ด การ
องค์ ก ารภายใต้ แ นวคิ ด และทฤษฎี ก ารจั ด การ
สาธารณะยุ ค ใหม่ ที่ ส อดคล้ อ งบริ บ ทและรู ป แบบ
เฉพาะขององค์การภาครัฐไทย
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ใช้เป็นรายงานในการจัดทานโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การภาครัฐ
2. เป็นการต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในสาขาการจัดการภาครัฐ ที่มาจากผลการวิจัยเชิง
ประจั ก ษ์ ที่ ใ ช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพในการแสวงหา
คาตอบเชิงลึก
การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS)
มีนั ก วิช าการได้ใ ห้ ค วามหมายโดยสรุ ปว่ า
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ คือ “ชุดของ
แนวคิดเกี่ย วกับ บทบาทของการจั ดการสาธารณะ
ภ า ย ใ ต้ ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร ป ก ค ร อ ง
(Governance) ที่ให้ความสาคัญกับพื้นฐานความ

เป็นประชาธิ ปไตย และการสร้ างความผู ก พันของ
พลเมือง” นักวิชาการด้านการจัดการภาครัฐ Janet
V. Denhardt และ Robert B. Denhardt ผู้ซึ่งมี
บทบาทส าคั ญ ในการน าเสนอแนวคิ ด การบริ ก าร
สาธารณะแนวใหม่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นส่ ว นบทน าของ
หนั ง สื อ ของพวกเขาว่ า “บุ ค ลากรภาครั ฐ ไม่ ไ ด้ มี
หน้ า ที่ ส่ ง มอบบริ ก ารสู่ ลู ก ค้ า แต่ มี ห น้ า ที่ ส่ ง มอบ
ประชาธิปไตย” (Denhardt and Denhardt,
2011: xi) คากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า NPS เป็น
แนวคิ ด ที่ ใ ห้ ค ว ามส าคั ญ กั บ เรื่ อ งคุ ณ ค่ า หรื อ
อุ ด ม ก า ร ณ์ ที่ อ ยู่ บ น พื้ น ฐ า น ข อ ง ค่ า นิ ย ม
ประชาธิปไตย (Value of Democracy) ความเป็น
พลเมือง (Citizenship) และผลประโยชน์สาธารณะ
(Public Interests)
ในเชิงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม Denhardts
เสนอให้ย้อนกลับไปมองที่หลักการพื้นฐานของระบบ
ราชการ นั่นคือ การให้บริการ (Serving) ไม่ใช่การ
เข้ า ไปก าหนดทิ ศ ทาง (Steering) อย่ า งที่ ผ่ า นมา
NPS เป็นขบวนการที่สร้างความเป็นพลเมืองแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic Citizenship) ส่งเสริม
ความเป็นชุมชนและภาคประชาสังคม ประยุกต์หลัก
มนุษยนิยม (Humanism) ในการจัดการ รวมทั้งการ
ใช้แนวคิดเชิงการวิเคราะห์ ว าทกรรม (Discourse)
โดยได้เสนอหลักการของการให้บริการของภาครัฐใน
แนวทางใหม่ ภายใต้หลักการที่บุคลากรภาครัฐที่มี
หน้ า ที่ ช่ ว ยเป็ น กลไกประสานให้ ป ระชาชนเข้ า สู่
กระบวนการจัดการสาธารณะด้วยตนเองมากกว่าที่
จะให้ รั ฐ ผู ก ขาดบทบาทและหน้ า ที่ ใ นการเข้ า ไป
ควบคุ ม และก ากั บ สั ง คม (Denhardt
and
Denhardt, 2000)
Denhardts แยกแยะความแตกต่างระหว่าง
แนวคิดนี้กับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐอื่นๆที่
เคยมี มาก่ อนหน้ านั้น โดยพวกเขาได้ให้ คาอธิบาย
NPS ในมิติต่าง ๆ ไว้ดังนี้
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1. พื้นฐานทางทฤษฎีและที่มาของความรู้ :
NPS มีที่มาจากทฤษฎีประชาธิปไตย แนวทางการ
แสวงหาและสร้างความรู้ที่ห ลากหลาย ทั้งปฏิฐาน
นิยม การตีความ การวิพากษ์ ตลอดจนแนวคิดหลัง
สมัยใหม่นิยม
2 . ก า ร ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ก า กั บ รู ป แ บ บ ข อ ง
พฤติกรรมมนุษย์ NPS เชื่อว่ามนุษย์โดยทั่วไปมี
เหตุผ ลตามกลยุ ทธ์ที่ คาดหวังความได้เปรี ยบ โดย
ทดสอบจากหลายมิ ติ อาทิ เช่ น ในเชิ ง การเมื อ ง
เศรษฐกิจ สังคม และ องค์การ เป็นต้น ไม่ใช่เหตุผล
เชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเดียว
3. การตี ค วามและให้ ค วามส าคั ญ กั บ
ผลประโยชน์ส าธารณะ ควรมาจากการพูดคุยสาน
เสวนา (Dialogue) ระหว่างสมาชิกในสังคมหนึ่งๆ
เพื่อหาค่านิยมร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
4. บทบาทของรั ฐ บาลในทั ศ นะของ NPS
คือ การให้บริการ (Service) แต่เป็นการให้บริการใน
ลักษณะของการเป็นตัวกลางที่ทาหน้าที่เป็นผู้เจรจา
ต่อรองประสานผลประโยชน์ ระหว่างพลเมืองและ
กลุ่มตัวแทนชุมชนต่างๆ ตลอดจนการสร้างค่านิยม
ร่ ว มให้ เ กิ ด ขึ้ น ในระดั บ ต่ า งๆ ของสั ง คมและ
ประเทศชาติ
5. กลไกที่ ใ ช้ เ พื่ อ บรรลุ เ ป้ า ประสงค์ เ ชิ ง
นโยบาย คือ NPS ดาเนินการโดยเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐ องค์การที่ไม่แสวงหา
ผลกาไร องค์ การภาคเอกชน ประชาสั งคม และ
ภาคประชาชนเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ได้ตก
ลงไว้ร่วมกัน
6. แนวทางสู่ ห ลั ก ประกั น การปฏิ บั ติง าน:
นอกเหนือจากการทาข้อตกลงที่เป็นทางการ NPS ได้
มี ก ารใช้ ห ลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ง านหลากหลาย
แนวทางในหลายมิติ ทั้งตัวบทกฎหมาย ค่านิยมร่วม
ของชุมชน ปทัสถานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ
ผลประโยชน์
ร่วมของพลเมือง เป็นต้น

7. การให้อานาจในการตัดสินใจ ในทัศนะ
NPS นักบริหารภาครัฐยังสามารถใช้ดุลพินิจของ
ตนเองได้ในระดับหนึ่ง แต่ต้องเป็นความรับผิดชอบ
ต่ อ กั น ที่ พ ร้ อ มจะถู ก ตรวจสอบจากภาครั ฐ และ
พลเมืองได้
8. ฐานคติเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ NPS
เน้นโครงสร้างแบบความร่วมมือโดยอาศัยภาวะผู้นา
ที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกระบบราชการเป็นตัว
สร้ า งและรั ก ษาโครงสร้ า งองค์ ก ารในลั ก ษณะ
เครือข่าย
9. ฐานคติ เ กี่ ย วกั บ แรงจู ง ใจพื้ น ฐานของ
บุคลากรและผู้บริหารภาครัฐ NPS เชื่อมั่นในการ
ให้บริการสาธารณะและความมุ่งมั่นในการลงมือทา
ให้กับสังคม (Denhardt and Denhardt, 2006)
ทฤษฎีโครงสร้างตามสถานการณ์ (Structural
Contingency Theory)
ทฤษฎีโครงสร้างเชิงสถานการณ์ พัฒนาขึ้น
ในต้นยุค 1960 ในช่วงระยะเวลาเดียวกับทฤษฎี
องค์การในระบบเปิด (Open Systems Theory of
Organization) (Robbins, 1990) (ทิพวรรณ หล่อ
สุวรรณรัตน์ 2546, 2549) โดยพัฒนาต่อยอดบน
หลั ก การของความไม่ แ น่ น อนในสภาพแวดล้ อ มที่
องค์การต้องเผชิญ โดยถือว่าความไม่แน่นอนเหล่านี้
เป็นตัวแปร (Variables) ที่องค์ การยากที่จะควบคุม
หรือทานายได้ (Daft,1998) ในการรับมือกับความไม่
แน่นอนในสภาพแวดล้อมองค์การเป็นรากฐานที่ทา
ให้ นักทฤษฎีองค์การ พัฒ นาทฤษฎีโ ครงสร้างตาม
สถานการณ์ขึ้นมา ซึ่งยังคงเป็นแนวคิดกระแสหลักใน
การออกแบบโครงสร้างและวิเคราะห์องค์การจนถึง
ยุคปัจจุบัน (Scott, 1992)
นั ก ทฤษฎี โ ครงสร้ า งตามสถานการณ์
นาเสนอแนวคิดใหม่ (ในยุคนั้น) ว่าโครงสร้างองค์กร
ที่ดีที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับ “สถานการณ์” เฉพาะในมิติ
ต่า งๆที่อ งค์ การนั้ นเผชิ ญ อยู่ หรื อ เป็น อยู่ ในเวลา
นั้นๆ โดยปรกติแล้ว องค์การหนึ่งๆจะอยู่ภายใต้
เงื่ อ นไขของสถานการณ์ ที่ ก าหนดโดยขนาดของ
องค์ก าร กลยุท ธ์ที่ใ ช้ บริบททางสิ่ งแวดล้ อม และ
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เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบการ ตัวแปรพื้นฐาน
เหล่ า นี้ ถื อ เป็ น ตั ว ก าห นดโ ครงสร้ า งและกิ จ
กรรมการบริหารจัดการในองค์การว่าควรจะออกมา
เป็ น แบบไหน และเมื่ อ ไหร่ ก็ ต ามที่ เ กิ ด ความไม่
สอดคล้องเหมาะสม (Mismatch) ระหว่างปัจจัยเชิง
สถานการณ์ เ หล่ า นี้ กั บ โครงสร้ า งขององค์ ก ารที่
เป็นอยู่ ก็จะส่งผลให้ผลการทางานขององค์การลดลง
(Hicks, McGovern and Earl 2000) ยิ่งไปกว่านั้น
องค์ การควรจะต้ อ งมี ก ารเฝ้ า จั บ ตามองความ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรเชิงสถานการณ์เหล่านี้อย่าง
สม่าเสมอ ว่าโครงสร้างองค์การที่เป็นอยู่ ยังคงมี
ความสอดคล้องกันหรือไม่ ถ้าพบว่าเริ่มจะไปด้วยกัน
ไม่ได้ หรือไม่ลงตัวกัน ก็จาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
โครงสร้ า งใหม่ ใ ห้ ก ลั บ มาสอดคล้ อ งกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรในมิติต่างๆอย่างทันท่วงที
(Mintzberg, 1979) สิ่งที่เป็นหัวใจสาคัญของทฤษฎี
นี้คือการรักษาสมดุล ของโครงสร้างองค์การในการ
ปรับตัวให้เข้ากับบริบทการจัดการ
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่จะใช้เป็นแนวทางในการ
เก็บ ข้อมู ล และวิเ คราะห์ ข้ อมูล เพื่อ ตอบปั ญหาวิจั ย
และวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้กาหนดไว้ทั้งสองข้อ

แนวคิด
การบริการ
สาธารณะ
แนวใหม่
(NPS)

โครงสร้าง
เชิง
สถานการณ์
บริบทเฉพาะ
ทางการ
จัดการ
สาธารณะ

การปรับใช้
แนวคิด NPS
ที่สอดคล้อง
กับหน่วย
งานภาครัฐ
ของไทย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
บทความวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research Methodology) โดยขั้นตอน
การวิจัยจะประกอบไปด้วย

1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary
Research) โดยวิ ธี การส ารวจข้ อมู ลและทบทวน
วรรณกรรม ในการรวบรวมเอกสาร บทความ ตารา
และ ฐานข้อมูล ด้านแนวคิดการจัดการภาครัฐในระดับ
สากล และ น าข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ เ หล่ า นี้ ม าประมวล
วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ เพื่ อ แสวงหาค าตอบตาม
วัตถุ ประสงค์ ของการวิ จั ยที่ ได้ กาหนดไว้ ในเบื้ องต้ น
การวิ จั ย เอกสารในระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary
sources) รวมทั้ งการใช้ แนวทางการวิ จั ยแบบ
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research
Method) ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
2. การสั มภาษณ์ แบบเชิ งลึ ก (In-depth
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants)
เลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง นักวิชาการ 10
คนที่ เ ลื อ กมาเป็ น ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล นั้ น ผู้ วิ จั ย ใช้ เ กณฑ์
พิจารณาคัดเลื อกจากการมี ผลงานวิชาการ อาทิเช่น
หนังสือ งานวิจัย หรือ บทความวิชาการ ที่พิสูจน์ได้ว่า
ผู้เขียนมีความเชี่ยวชาญและความลุ่มลึกในแนวคิดการ
NPS ตลอดจนแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน จากนั้นจึงดาเนินการเก็บ
ข้ อมู ล ด้ ว ยการพั ฒ นาข้ อ ค าถามสั มภาษณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้าง และ ทาการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
การกาหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกระบวนการ
ศึกษาวิจัย ซึ่งในที่นี้หมายถึง “ผู้ให้ข้อมูลหลัก” มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษางานเขียนทางวิ ชาการใน
ประเด็นที่ได้กาหนดไว้ในหัวข้อวิจัย สรรหา และ คัด
สรรนักวิชาการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่อง
การพัฒนาระบบราชการตามหลักแนวคิดทฤษฎีการ
บริหารองค์การสาธารณะและด้านนโยบายสาธารณะ
เป็นจานวน 10 คน
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อได้ รายชื่อผู้ ให้ ข้อมูลหลั ก
ชุ ดแรกจ านวน 10 คนแล้ ว ผู้ วิ จั ยก าหนดกลุ่ มผู้ ให้
ข้อมูลสาคัญอีก 8 คน โดยพิจารณาจากบุคลากรระดับ
ผู้บริหารที่มีความรู้ความชานาญในระดับนโยบายและ
การปฏิ บั ติ ในหน่ ว ยงานหรื อองค์ การภาครั ฐ ทั้ งนี้
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บุคลากรสายบริหารและปฏิบัติการในองค์การภาครัฐที่
คัดเลือกมาเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด จะพิจารณาจาก
1) การปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้มีการใช้แนวคิด NPS
มาประยุกต์ใช้โดยสม่าเสมอและเป็นส่วนหนึ่งของภาค
การปฏิบั ติ 2) ผู้ วิ จั ยได้สั มภาษณ์ เพื่อคั ดกรองกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้ง 8 คนนี้จนมั่นใจได้ว่าเป็นผู้ศึกษาและฝึกฝน
แนวคิด NPS ในระดับหนึ่ง โดยทุกคนเป็นตัวแทนจาก
องค์การภาครัฐที่ปรับแนวคิด NPS ในพันธกิจหลัก อัน
ประกอบไปด้ ว ย กระทรวงศึ กษาธิ ก าร กระทรวง
สาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลยุติธรรม
คณะกรรมการการเลื อกตั้ง (กกต) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ดังนั้น จึงได้กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลักรวมทั้งสิ้น 18 คน ครอบคลุมทั้งในสาย
นักวิชาการ 10 คน และผู้ บริ หารและผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การภาครัฐ 8 คน
ผลการวิจัย
การศึกษารูปแบบโครงสร้างตามสถานการณ์
(Structural Contingency) ขององค์การภาครัฐของ
ไทยในปัจจุบัน ที่มีความสอดคล้องและเอื้อต่อการปรับ
ใช้ แนวคิ ด NPS ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดมี ความ
เกี่ยวข้องกันในแง่มุมต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่
1. การกระจายอ านาจ (Decentralization)
พื้นฐานด้านโครงสร้างที่รองรับแนวคิดและแนวทางการ
บริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ควรเป็นโครงสร้าง
แบบกระจายอ านาจ (หรื อโครงสร้ างที่ เอื้ อต่ อการ
กระจายอานาจ) หากแต่ส่วนกลางต้องมีความจริงใจใน
การกระจายอ านาจและค านึ งถึ งความเหมาะสมกั บ
บริบทของการบริหารราชการและการจัดการสาธารณะ
ในประเทศไทย ภายใต้ เงื่ อนไขที่ ควรพิ จารณาดั งนี้
1) กระจายอานาจลงสู่ท้องถิ่น ส่วนกลางดูแลนโยบาย
หลักๆ ของประเทศ 2) การกระจายอานาจทาโดยแยก
ระหว่างโครงสร้างส่วนบนในระดับผู้กาหนดและกากับ
นโยบาย และ โครงสร้ างส่ วนล่ างในฐานะผู้ ก ากั บ
นโยบาย ที่ควรดึงผู้มีส่วนร่วมนอกภาครัฐเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและร่วมลงมือทา และ 3) กระจาย

อ านาจตามคุ ณ ลั ก ษณะของพั น ธกิ จ หรื อ ภารกิ จ
สาธารณะ แยกตามมิติต่าง ๆ ของงานสาธารณะที่
บางอย่างจาเป็นต้องรวมอานาจ
2. การปรั บลดขนาด และการรื้ อปรั บ
โครงสร้ า งองค์ ก ารภาครั ฐ (Downsizing
and
Restructuring) มีความจาเป็นที่สอดคล้องต่อการปรับ
ใช้แนวคิด NPS เนื่องจากบริบทการจัดการในโลกยุค
ใหม่ มี ป ระเด็ น ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางเทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิด
ปัญหาเร่งด่วนและวิกฤติ (Emerging and Critical
Issues) ทาให้ต้องอาศัยความรู้ความชานาญและทักษะ
การแก้ปัญหาและสร้างความยั่งยืน จากการประสาน
ความร่วมมือจากตัวแทนนอกภาครัฐหลายๆ ฝ่าย การ
ยึดติดกับโครงสร้างที่ยังอยู่บนฐานความคิดแบบเดิมๆ
จะท าให้ ไม่ สามารถแก้ ปั ญหาประเด็ นสาธารณะได้
ทันท่วงที ภายใต้ข้อจากัดของโครงสร้างองค์การและ
การจัดการภาครัฐที่เป็นอยู่ ดังนั้น ณ ขณะนี้ โครงสร้าง
ที่แบนราบ (Flat Organization) นาไปสู่การมีพื้นที่
ของบุคลากรในการใช้วิจารณญาณตัดสิ นใจและการ
แบ่งอานาจที่เอื้อให้สามารถทางานได้จริง (Personal
Discretion and Empowerment)
3. ความจาเป็นของการคงความเป็นทางการ
(Necessity of Formalization) โครงสร้างของภาครัฐ
ที่เหมาะสมกับการปรับใช้ NPS ควรเป็นโครงสร้างที่ลด
ความเป็นทางการให้เหลือน้อยเท่าที่จาเป็น การลดกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และการละความยึดโยงต่อสายการ
บังคับบัญชา ต้ องเริ่มจากการลดมุมมองและทัศนคติ
แบบสั่ งการและบั งคั บบั ญชา (Command and
Control) แต่ไม่ใช่ทุ กกรณี ที่เราจะใช้การสื่ อสารจาก
ล่างขึ้นบน หรือ สื่อสารในแนวขนานเสมอไป รูปแบบ
การสื่ อ สารและการประสานงานแบบผสมผสาน
(Hybrid) ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ของปัญหาและ
โอกาสนั้น ๆ ได้ดีที่สุดควรนามาใช้ อีกประเด็นหนึ่ง
ในการน าไปสู่ การลดความเป็นทางการคื อการลด
ความซ้าซ้อนของพันธกิจและหน้าที่
4. สถานการณ์ที่กาหนดความเหมาะสมใน
การใช้โครงสร้างแบบเครื่องจักร หรือแบบสิ่งมีชีวิต
(Mechanic VS Organic Structure) โครงสร้างการ
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จั ด การองค์ ก ารภาครั ฐ ที่ เ หมาะสมกั บ การปรั บ ใช้
แนวคิด NPS คือโครงสร้างแบบสิ่งมีชีวิต (Organic
Structure) จากการศึกษาพบว่าระบบราชการไทย
ได้ก้าวผ่านมุมมองแบบเครื่องจักรที่มองในระบบปิด
มานานแล้ว เพราะอยู่ภายใต้บริบทของการจัดการที่
แทบจะไม่แ ตกต่ างจากภาคธุร กิ จ เอกชนและภาค
ส่ ว นอื่ น ๆ จึ ง ต้ อ งพั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น
คล่องตัว และต้องอาศัย ระบบสารสนเทศที่ทันการ
และทั น สมั ย ทั้ ง หมดนี้ น าไปสู่ เ งื่ อ นไขที่ ภ าครั ฐ ใน
ปัจจุบันมีความเป็นสิ่งมีชีวิตมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีมุมมองว่าองค์การภาครัฐควรจะต้อง
รักษาความเป็นองค์การแบบเครื่องจักร จากัดในบาง
ระดับของกระบวนการนโยบาย เช่น ในส่วนบนที่ทา
หน้าที่กาหนดนโยบายอาจต้องใช้ทักษะและความรู้
ในการกาหนดวิสัยทัศน์ ร่างกลยุทธ์และระบุแผนงาน
ที่ ชั ด เจน สั ม ฤทธิ ผ ลในส่ ว นนี้ ต้ อ งมา จากการ
ประสานงานภายใต้โครงสร้างแบบสิ่งมีชีวิต ในขณะ
ที่ ขั้ น ตอนการน านโยบายไปปฏิ บั ติ ใ ห้ ส าเร็ จ และ
คุ้มค่า ควรมีตัวชี้วัดการประเมินผลและแบบแผนใน
การทางานที่เป็นระบบ จึงควรออกมาในลักษณะของ
โครงสร้างเป็นทางการมากขึ้น เป็นต้น
สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ
สรุป
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จา ก กา ร สั มภ า ษณ์ ก ลุ่ มตั ว อย่ า ง พบ ว่ า ก า ร
ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งองค์ ก ารภาครั ฐ และระบบ
ราชการไทย ควรเน้ น การกระจายอานาจ การลด
ความเป็นทางการ การลดขนาดองค์การ และ การใช้
ปรับโครงสร้างองค์การให้เป็นแบบสิ่งมีชีวิต แต่เห็น
ว่ากฎระเบียบและโครงสร้างแบบเป็นทางการยังมี
ความส าคัญอยู่ ทั้งนี้ ต้องพิจ ารณาความเหมาะสม

จากประเภทของพั น ธกิ จ สาธารณะ รู ป แบบของ
ปั ญ หา หน้ า ที่ ใ นระดั บ ขั้ น ตอนในกระบวนการ
นโยบาย ตลอดจนบริบทของการจัดการเรื่องอื่นๆ
การปรับใช้แนวคิด NPS ถึงแม้จะมากับความเป็น
สิ่ ง มี ชี วิ ต ขององค์ ก ารในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
ท างานร่ ว มกั น ความสอดคล้ อ งกั บ หลั ก การของ
NPS และ ความท้ าทายในอนาคตต่ อการปรั บ
โครงสร้างการจัดการภาครัฐไทย จะเห็นได้ว่า ปัจจัย
หลักในการนาแนวคิด NPS ไปปรับใช้ในการจัดการ
สาธารณะและองค์การภาครัฐไทยอยู่บนเงื่อนไขของ
การสร้างให้เกิดความเป็นพลเมือง (Citizenship) สิ่ง
ที่ภาครัฐจะอานวยให้เกิดเงื่อนไขดังกล่าวได้ ต้องมา
จากความพร้ อ มและความจริ ง ใจของรั ฐ ในการ
กระจายอานาจ การลดกลไกการควบคุม และปรับ
โครงสร้ า งองค์ ก ารและการจั ด การให้ เ ป็ น แบบ
สิ่งมีชีวิต ใช้โครงสร้างแบบเครื่องจักรเท่าที่จาเป็น
ดังที่ทราบกันว่าโครงสร้างการจั ดการสาธารณะใน
ประเทศไทยก่อร่างมาจากการกาหนดโครงสร้างตาม
หน้าที่และภาระงาน แต่ในปัจจุบันประเด็นปัญหา
สาธารณะต่างๆ แก้ไขและรับมือได้ด้วยความร่วมแรง
ร่วมใจจากภาคส่วนอื่น หรือตัวแสดงอื่นๆนอกเขต
แดนของระบบราชการองค์การภาครัฐ ดังนั้น การ
กระจายอานาจให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมจริงๆ จึงจะ
นาไปสู่ความตระหนักในการมีส่วนร่วมของพลเมือง
(Citizen Engagement and Participation) และ
ส่ งผลต่ อความก้าวหน้ าในการพัฒ นาองค์ก ารและ
ระบบการจั ด การสาธารณะไทย ในการปรั บ ใช้
แนวคิด NPS อย่างเป็นรูปธรรม
การสรุปผลการวิจัยนี้ ขอนาเสนอจากตารางการ
วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ข้อมูล จากกลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล
หลัก ด้านล่างนี้
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ตารางที่ เปรียบเทียบหลักการ NPS กับโครงสร้างของระบบการจัดการสาธารณะในประเทศไทย
หลักการของ NPS
ทั้งเจ็ดข้อ
1. Serve Citizens, Not
Customers ให้บริการ
ประชาชนในฐานะพลเมือง
ไม่ใช่ในฐานะลูกค้า

โครงสร้างตามหลักการ
NPS
Deformalized
Deregulation
ลดความเป็นทางการ
ลดการกากับและควบคุม

โครงสร้างของระบบการ
จัดการสาธารณะของไทย
กฎระเบียบเยอะ ขาดความ
คล่องตัว แต่เชื่อว่าความ
เป็นทางการของโครงสร้าง
ยังเป็นสิง่ จาเป็น

ความสอดคล้อง
และความท้าทาย
ความพร้อมของภาครัฐใน
การลด ละ เลิก การบริหาร
แบบ Command and
Control ใช้โครงสร้างแบบ
สิ่งมีชีวิต (Organic
Structure)
2. Seek the Public
Decentralization
ในระบบการจัดการ
ปัจจัยหลักของความพร้อม
Interest
Transparency
สาธารณะไทย ยังไม่มีการ และเงื่อนไขการนาแนวคิด
แสวงหาประโยชน์
การกระจายอานาจ
กระจายอานาจที่เห็นได้ชัด NPS ไปปรับใช้ การสร้าง
สาธารณะ
ความโปร่งใส
รวมศูนย์ด้านงบประมาณ
ความเป็นพลเมือง จะต้อง
และการกาหนดยุทธศาสตร์ เริ่มจากความจริงใจในการ
จากส่วนกลาง
พร้อมกระจายอานาจ
3. Value Citizenship
Network Structure
ความไม่ตระหนัก ไม่ตื่นตัว ยิ่งใกล้ข้างล่างเท่าไหร่ ยิ่ง
over Entrepreneurship Empowerment
ในการมีส่วนร่วม ขาดสานึก ต้องมีสัดส่วนของ Nonเน้นคุณค่าของความเป็น โครงสร้างแบบเครือข่าย ในการเป็นเจ้าของทาให้
State Actors เข้ามามากขึ้น
พลเมืองมากกว่าความเป็น การเสริมอานาจในการ ภาครัฐยิ่งเข้มแข็งห่างจาก เท่านั้น
ผู้ประกอบ การ
ตัดสินใจและปฏิบตั ิการ ภาคประชาชนที่ควรจะ
เข้มแข็ง
4. Think Strategically, Bottom-up / Vertical การสื่อสารที่เป็นอยู่คือการ โครงสร้างของการจัดการ
Act Democratically
Communication and สั่งการและริเริ่มจาก
สาธารณะไทยก่อตัวมาจาก
คิดเชิงยุทธศาสตร์ ปฏิบัติ Integration
โครงสร้างด้านบนเสมอ
โครงสร้างตามหน้าที่
เชิงประชาธิป ไตย
การสื่อสารและการ
พบรูปแบบการทางาน
(Functional Base)
บูรณาการแนวตัง้
นโยบายเป็นแบบอาศัย
แต่ในปัจจุบนั ประเด็นปัญหา
ทิศทางล่างขึ้นบน
เครือข่ายจากภาคส่วนอื่นๆ สาธารณะจะต้องแก้ไขโดย
มากขึ้น
ความร่วมมือจากภายในและ
ภายนอกระบบราชการ
5. Recognizing that
Accountability is not
Simple
การตระหนักรู้ว่าภาระ
รับผิดชอบไม่ใช่เรื่องผิว
เผิน

Decentralization
Autonomous / SelfOrganized Structure
การกระจายอานาจ
โครงสร้างองค์การ
บริหารตนเอง

6. Serve Rather Than
Steer
เป็นผู้ให้บริการไม่ใช่ผู้

Bottom-up
Communication and
Integration

รัฐไทยเป็นรัฐเดี่ยว
การทาให้โครงสร้างส่วน
(Unitary State) รัฐบาลคิด กลางต้องมีขนาดเล็ก พื้นที่
และควบคุม ตลอดจนเป็นผู้ หรือท้องถิ่นต้องมีขนาดใหญ่
ตัดสินในขัน้ ตอนสุดท้าย ถึง แต่ต้องพิจารณาจากมิติของ
จะมีการแบ่งอานาจบ้าง แต่ ความท้าทาย โอกาส และ
จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ภาค ปัญหาเชิงนโยบาย ว่า
ส่วนอื่นๆ ระบุความต้องการ สอดคล้องกับการโครงสร้าง
มา
ระดับไหน
การสื่อสารและบูรณาการ ควรมีการทบทวนนโยบาย
แบบ Top-down และ
กฎ กติกา ระเบียบ เพื่อ
แบบ Bottom up ไม่มีการ ปรับปรุงโครงสร้างการ
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ขับเคลื่อน

Flexible Structure
การสื่อสารและการบูร
ณาการแนวตั้ง ทิศทาง
ล่างขึ้นบน
โครงสร้างแบบยืดหยุ่น

ต้องพิจารณาจาก
สถานการณ์ของปัญหาเป็น
หลัก ว่าแบบไหนจะเกิด
ประโยชน์สงู สุด
เริ่มมีกระแสเรียกร้องให้มี
การกระจายอานาจ

จัดการภาครัฐเป็นระยะๆ
การบูรณาการการสื่อสารจะ
เกิดขึ้นได้ ต้องลดความ
ซ้าซ้อนหรือเหลื่อมซ้อนของ
กฏหมาย

7. Value People, not
just Productivity
ให้คุณค่าในความเป็น
ประชาชนบ้าง ไม่ใช่ให้
คุณค่าแต่กับความ
สามารถในการผลิต

Informal Structure
โครงสร้างแบบไม่เป็น
ทางการ

การดาเนินขั้นตอนนโยบาย
สาธารณะ มีการทางานเป็น
เครือข่ายระหว่างรัฐกับภาค
ส่วนอื่นๆมากขึ้น เนื่องจาก
ความซับซ้อนเกี่ยวพันของ
ปัจจัยและสภาพแวดล้อม

การปรับใช้ NPS ต้องใช้ทั้ง
ความเป็นทางการและความ
ไม่เป็นทางการในโครงสร้าง
องค์การแบบมีชีวิตและ
ระบบเปิด

การอภิปรายผล
การอภิปรายผลโดยเรียงลาดับของตัวแปรที่
ปรากฏในกรอบแนวคิดการวิจัย อันได้แก่ 1) แนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) 2) บริบทเฉพาะ
ทางการจัดการสาธารณะของไทย 3) โครงสร้างเชิ ง
สถานการณ์ และ 4) การปรั บใช้ แนวคิ ด NPS
ตามลาดับดังต่อไปนี้
ตัวแปรที่ 1 แนวคิดการบริการสาธารณะแนว
ใหม่ (NPS)
จากการสั มภาษณ์เชิ งลึ กกับกลุ่ มผู้ ให้ ข้อมู ล
หลักทั้งหมด ได้ยื นยั นว่ามีความรู้ ความเข้าใจในส่วน
ของกลุ่มนักวิชาการ และ มีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่
ในส่ วนบุ คคลากรภาครั ฐ ที่ สอดคล้ องและเป็นไปใน
แนวทางของหลักการ NPS เจ็ดประการที่นาเสนอโดย
Denhardts อันประกอบด้วย 1) ให้บริการประชาชน
ในฐานะพลเมืองไม่ใช่ในฐานะลูกค้า 2) การแสวงหา
และระบุประโยชน์สาธารณะ 3) เน้นคุณค่าของความ
เป็นพลเมืองให้มากกว่าความเป็นผู้ประกอบการ 4) คิด
เชิงยุ ทธศาสตร์ ปฏิบั ติเชิงประชาธิ ปไตย 5) การ
ตระหนักรู้ถึงความสาคัญของภาระรับผิดชอบ 6) การ
เป็นผู้ให้บริการ ไม่ใช่ผู้ขับเคลื่อน และ 7) ให้คุณค่ากับ
คนไม่ใช่เพียงแค่ผลผลิต (Denhardt and Denhardt,
2011)

ตัวแปรที่ 2 บริบทเฉพาะทางการจัดการ
สาธารณะในประเทศไทยจากการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล
ภาคสนาม พบว่าสามารถจาแนกได้เป็นสี่มิติ ได้แก่
บริบททางการเมืองการปกครอง พบประเด็น
เรื่องการกระจายอานาจ การลดความเป็นทางการและ
การเปลี่ยนทิศทางสายการบังคับบัญชาและการสื่อสาร
ให้เป็นล่างขึ้นบนและแนวราบมากขึ้น
บริบททางวัฒนธรรม พบว่าความพยายามใน
การปรับใช้แนวคิด NPS ในระบบราชการไทยไม่เป็นไป
ตามทฤษฎีหรือแนวทางปฏิบัติในประเทศตะวันตก แต่
ก็ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ททางวั ฒ นธรรมและ
วัฒนธรรมทางการเมืองและการปกครองที่เป็นแบบ
ฉบับของไทย
บริบทเชิงสถานการณ์และเงื่อนไขเฉพาะของ
ท้องถิ่นและชุมชน การจัดการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
จากภาคพลเมืองแบบ NPS ในประเทศไทย จะพบว่า
เกิดขึ้นได้ในบางเงื่อนไขหรือเป็นกรณีพิเศษ (Ultimate
cases) จริงๆ ที่ชุมชน พื้นที่ หรือ ท้องถิ่น จะสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ท้องถิ่นมีความพร้อมในการตอบสนอง
การแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน อีกทั้งเผชิญรูปแบบของ
ปัญหาที่แตกต่างกันด้วย
บริบทด้านพันธกิจหรือนโยบายสาธารณะ มี
ดังนี้ โครงสร้างที่กระจายอานาจตามคุณลักษณะของ
พันธกิจหรือภารกิจสาธารณะ ไม่ควรกระจายอานาจ
หรือรวมอานาจในรูปแบบเดียวทั้งระบบในลักษณะของ
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“One size fits all” เช่น การจัดการสาธารณะในมิติ
ของความมั่ น คง การเงิ น การคลั ง สาธารณะ หรื อ
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
ตัวแปรที่ 3 โครงสร้างเชิงสถานการณ์
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ระบุ
ว่าตัวแปรโครงสร้างเชิงสถานการณ์ขององค์การภาครัฐ
ไทย ควรมีองค์ประกอบย่อยๆ อันได้แก่ ระดับของการ
กระจายอ านาจ การปรั บลดขนาดและการรื้ อปรั บ
โครงสร้างขององค์การภาครัฐ การลดความเป็นทางการ
ลง และการสร้ า งสมดุ ล และความยื ด หยุ่ น เชิ ง
สถานการณ์ในการใช้โครงสร้างการจัดองค์การและการ
บริ ห ารจั ด การแบบสิ่ ง มี ชี วิ ต (ดั ง ที่ ไ ด้ อ ธิ บ ายโดย
ละเอียดในส่วนของผลการวิจัย)
ตัวแปรที่ 4 แนวทางการจัดการสาธารณะ
ภายใต้แนวคิด NPS ที่สอดคล้องกับบริบทของการ
จัดการสาธารณะในประเทศไทย เมื่อนามาเชื่อมโยง
กั บ ทฤษฎี โ ครงสร้ า งตามสถานการณ์ (Structural
Contingency) ตัวแปรเชิงสถานการณ์ที่ค้นพบจากการ
เก็บข้อมูลได้แก่
ประเภทของพั นธกิ จ โครงสร้ างตาม
สถานการณ์ที่กาหนดโดยการปรับใช้แนวคิด NPS ว่า
พันธกิจแบบใดควรใช้การกระจายอานาจและลดความ
เป็ นทางการลง แบบใดควรเน้ นการรวมอานาจ หรือ
ควรกระจายอ านาจ โดยอาศั ย พื้ น ฐานของการจั ด
ประเภท และ จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของพั น ธกิ จ
สาธารณะ เป็นตัวกาหนดว่าควรใช้หลักการตามแนวคิด
ใด
ขนาดของกิจกรรมและโครงการ เป็ นปัจจัย
โครงสร้างเชิงสถานการณ์ในการปรับใช้แนวคิด NPS
ที่อาศัย “การพิจารณาจากขนาด” (Size and Scale)
ของโครงการหรือนโยบายที่องค์การภาครัฐ และ/หรือ
ภาคส่ ว นอื่ น ๆต้ อ งเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น ในการ
ให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ และเมกะโปรเจ็คขนาด
ใหญ่ในประเทศ
ความพร้อมของท้องถิ่นและภาคพลเมืองใน
ท้องถิ่น เช่น ภูมิปั ญญาของท้องในการแก้ไขปัญหา
และรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในบริบทเฉพาะของ
ตนเอง ตลอดจนความพร้ อ มด้ า นทรั พ ยากรและ

แรงจู ง ใจในการร่ ว มลงมื อ ท าด้ ว ยกั น เอง ดั ง นั้ น
หลักการการบริการสาธารณะแนวใหม่จึงกาหนดว่า
รัฐควรวางยุทธศาสตร์หรือกาหนดนโยบายต่างๆ ที่มี
ความยืดหยุ่นพอที่จะปรับให้สอดคล้องกับท้องถิ่น
การก าหนดเป้ า หมายสู ง สุ ด และค่ า นิ ย ม
พื้ นฐาน ว่ า อะไรคื อเป้ าหมายหรื อความคาดหวั งที่
ต้องการได้รับจากพันธกิจหรือนโยบายสาธารณะนั้นๆ
เช่ น ความรวดเร็ ว ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความมี
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความยุติธรรม ความโปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล ความเท่าเทียมเสมอภาค โอกาสใน
การมีส่วนร่วมกาหนด ตรวจสอบ เรียนรู้ร่วมกัน ฯ จึง
ต้องมาพิจารณาการให้ความสาคัญต่อเป้าหมายเหล่านี้
ที่จะผสมผสานกันแบบใดในประเด็นนโยบายหนึ่ง ๆ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การน าเสนอข้ อเสนอแนะจากการวิ จั ย จะ
อธิ บายตามองค์ ประกอบในแต่ ล ะตั วแปรที่ ระบุ ใน
กรอบแนวคิ ด จึ งสามารถก าหนดข้ อเสนอแนะได้
ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะด้านโครงสร้าง
รัฐควรแยกระดั บของนโยบายและพันธกิ จ
สาธารณะให้ชัดเจนว่าสอดคล้องเหมาะสมกับแนวคิด
ไหนในการจัดการสาธารณะ ก่อนดาเนินการตัดสินใจ
ว่าจะปรับใช้แนวคิดใด ในขั้นตอนใด ของนโยบายหรือ
พันธกิจนั้นๆ ในการจัดการสาธารณะในปัจจุบัน ไม่
สามารถใช้ตัวแบบเดียวยืนพื้นกับทุกนโยบายและพันธ
กิจสาธารณะได้ ไม่มีคาตอบแบบ “One size fits
all” อีกต่อไป
ข้อเสนอแนะด้านความสอดคล้องกับบริบท
ทางการจัดการสาธารณะของไทย
ภาครั ฐ ควรด ารงตนอยู่ ใ นบทบาทของผู้
เอื้ อ อ านวย (Facilitator)
กระบวนการจั ด การ
สาธารณะ โดยให้ภาคพลเมืองและประชาสังคมร่วม
คิด เรียนรู้ร่วมกัน และลงมือทา ไปกับภาคส่วนอื่นๆ
โดยรัฐมีบทบาทสนับสนุนแต่ไม่ใช่ผู้ใช้อานาจเด็ดขาด
เหนือโครงการ
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ข้อเสนอแนะทางการปรับใช้แนวคิด NPS
ที่สอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐไทย
การจั ด การสาธารณะในประเทศไทยยุ ค
ปั จ จุ บั น ในเชิ งนโยบายควรค านึ งถึ ง รู ป แบบการ
ผสมผสานและเลือกตามสถานการณ์ (Hybrid and
contingently selected pattern) คือเลือกแนวคิดที่
เหมาะสม หากแต่ ยึดโยงค่านิยม มีส่วนร่วม และ ฟัง
เสียงประชาชนเสมอ
การจั ด การนโยบายและการคงไว้ ซึ่ ง แนว
ทางการจัดการแบบส่ วนร่ วมของภาคพลเมือง (Civil
Participative Management) และใช้วิธีการประเมิน
ผลโครงการและการวั ด ผลการท างาน แบบ
Objectives and Key Results (OKR) ที่ตั้งเป้า
หมายของแต่ ล ะบุ ค คลในองค์ ก รให้ มี เ ป้ า หมายที่
สอดคล้ อ งกั น ทั้ ง องค์ ก ร โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก
(Objectives) เป็นการบอกจุดมุ่งหมายขององค์กรใน
ระดับต่างๆ และมีผลลัพธ์หลัก (Key results) คือ

วิธีการทาให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดย
กาหนดค่าความสาเร็จที่ทาให้จุดมุ่งหมายนั้นบรรลุผล
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
ศึกษาวิจั ยต่ อยอดจากการบริ การสาธารณะ
แนวใหม่ (NPS) ไปสู่ เ รื่ อ ง การอภิ บ าลภาครั ฐ
(Public Governance) และ การจัดการภาคีสาธารณะ
แนวใหม่ (NPG) เพื่อเปรี ยบเที ยบ ค้นหาความสอด
คล้องเชื่อมโยงกับ NPS และ วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี
NPS เพื่อสกัดหลั กการประยุกต์ใช้ที่สอดคล้องกับ
บริ บ ทของประเทศและสั ง คมไทย ในการจั ด การ
สาธารณะที่ สร้ างความเข้ มแข็ งและความยั่ งยื นของ
สังคมไทยโดยเริ่มที่ความสามารถในระดับพลเมืองและ
ชุมชนเป็นฐานรากที่เข้มแข็ง และพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
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