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บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิบาย พัฒนาการของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ ที่สง่ ผลต่อรูปแบบการบริหารองค์การภาครัฐของไทยจากกระบวนทัศน์การบริหารองค์การ
ภาครัฐ แบบดังเดิ
้ ม (Old Public Administration : OPA) จนเข้ าสู่ยุคกระบวนทัศน์ ใหม่ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ อันได้ แก่แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ที่กาหนดวิธีคิด
และการจัด ระบบการบริ ห ารราชการให้ มี ค วามเป็ นผู้ป ระกอบการ จากการที่ แ นวคิ ด NPM ก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนอยู่บนพื ้นฐานของหลักเศรษฐศาสตร์ และการจัดการนิยมในตลอด
ช่วงระยะเวลาสองทศวรรษที่ผา่ นมาได้ สง่ ผลที่เห็นเป็ นรูปธรรมคือการจัดตังองค์
้ การภาครัฐในรูปแบบใหม่ๆ
นอกเหนือจากองค์การราชการแบบดัง้ เดิม และรัฐ วิสาหกิจ แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้ กระแสการบริ หาร
จัดการในระดับสากล และ บริ บททางสังคมการเมืองไทยในยุคปั จจุบนั นี ้ ส่งผลให้ กระบวนทัศน์ใหม่ทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ไทยร่วมสมัยได้ พฒ
ั นาไปสู่แนวคิดการบริ การสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service :
NPS) ที่ยึดถื อหลักการว่ารัฐจะต้ องให้ บริ การประชาชนในฐานะพลเมื อง (citizens) ไม่ใช่ในฐานะลูกค้ า
(customers) รวมทังการที
้
่รัฐต้ องปรับบทบาทมาเป็ นสื่อกลางในการสร้ างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
สังคม บทความนี ใ้ ช้ ทฤษฎี โครงสร้ างเชิงสถานการณ์ ในการวิเคราะห์ รูป แบบขององค์กรภาครัฐ ไทยที่
สอดคล้ องกับกระบวนทัศน์ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เหล่านี ้
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Abstract
The aim of this article is to explain the development of “a paradigm shift” in the study of
Public Administration that affects the pattern of management in the Thai public organization. The
article outlines the shifting of the “Old Public Administration (OPA)” toward a new paradigm of
Public Administration called the “New Public Management” in which the entrepreneurial
mindset and system has been introduced to the government sectors. During the past two
decades, NPM principle has been adopted to ensure state and people relationships based on
economics principles and Managerialism, followed by the establishments of many new forms of
public agency, apart from the traditional government organization and public enterprises in
Thailand. Nevertheless, the global trend in management and the changing socio-political
context in Thailand has introduced the “New Public Service” (NPS) into the contemporary
paradigm of Thai Public Administration and call for the government to serve its people as “the
citizen” not “the customer” as well as to reposition its role as a mediator of participatory efforts
from all the sectors of the society. An analysis of the patterns of Thai public organization that fit
with all these new Public Administration paradigms is conducted by using the structural
contingency theory.
Keywords: Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), New Public
Service (NPS), Structural Contingency Theory

บทนา
บทความนี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก สามประการคื อ 1) ศึ ก ษาท าความเข้ าใจความหมายของ
ปรากฏการณ์ ที่เรี ยกว่า “การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ” (Paradigm Shift) ในการศึกษาและการบริ หาร
ราชการไทย 2) วิเคราะห์ความแตกต่างและความเกี่ยวข้ องระหว่างแนวคิดการบริ หารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ (New Public Management : NPM) และแนวคิ ด การบริ ก ารสาธารณ ะแนวใหม่ (New Public
Services) และ 3) นาเสนอการใช้ ทฤษฎีโครงสร้ างเชิงสถานการณ์ (Structural Contingency Theory) ใน
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การวิเคราะห์รูปแบบการบริ หารจัดการองค์การภาครัฐที่สอดคล้ องกับบริ บทและความท้ าทายในยุคโลกาภิ
วัตน์

กระบวนทัศน์ ร่วมสมัยทางรั ฐประศาสนศาสตร์
กระบวนทัศน์ (Paradigm) คื อ ตัวแบบ (model) หรื อ ชุด ของฐานคติ (A set of assumptions)
โดย Thomas Kuhn (1970) ได้ อธิ บายถึงกลุ่มความคิดพืน้ ฐานซึ่งเป็ นกรอบชี ้นาแนวทางและการกระทา
ของปั จเจกบุคคลและสังคมโดยรวม ครอบคลุมทังในการใช้
้
ชีวิตประจาวันไปจนถึงการแสวงหาความรู้ทาง
ศาสตร์ การที่ผ้ บู ริหารจะพัฒนาองค์การให้ สามารถปรับตัวให้ ดารงอยู่ใ นบริ บทและความท้ าทายของโลกาภิ
วัตน์ได้ นนั ้ จะต้ องมีแบบอย่างในการมองโลกที่เปลี่ยนไปจากวิธีการมองโลกแบบเดิม หรื อที่เรี ยกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “การเปลี่ ยนย้ ายกระบวนทัศน์ ” (Paradigm Shift) ที่ ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคนิคการ
บริ หารจัดการเท่านัน้ ในกรณี ของระบบราชการไทยได้ มี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างและรู ปแบบภารกิ จ
สาธารณะไปอย่างมากตามกระแสโลกาภิวตั แิ ละการเข้ าสูส่ งั คมแห่งความรู้
ปั ญหาของกระบวนทัศน์ เดิมในระบบการบริหารราชการไทย
ในการอธิ บายความหมายของสิ่งที่เรี ยกว่า “กระบวนทัศน์ เดิม ” ในที่นีห้ มายถึง การบริ หารงาน
ภาครัฐ ตามแนวคิดรัฐ ประศาสนศาสตร์ ดงั ้ เดิม (Old Public Administration : OPA) ที่ ก่อตัวขึน้ ในช่วง
ระยะเวลาระหว่ า ง ค.ศ.1887-ค.ศ. 1968 ที่ ถื อ ว่ า การบริ ก ารภาครั ฐ ต้ องค านึ ง ถึ ง หลั ก 3E’s คื อ
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) และ ความประหยัด (Economy) โดยแนวคิ ด
หลักๆ ที่ประกอบกันขึ ้นมาเป็ นกระบวนทัศน์เดิ มของรัฐประศาสนศาสตร์ เป็ นความรู้ในเชิงสหวิทยาการที่
ประกอบไปด้ วยแนวคิ ด หลั ก ๆ อาทิ เ ช่ น แนวคิ ด การแยกการบริ ห ารออกจากการเมื อ ง ( PoliticsAdministration Dichotomy) ของ วูด โรว์ วิล สัน (Woodrow Winson) ที่ นับ ว่า เป็ น จุด ก าเนิ ด ของวิ ช ารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ในปี ค.ศ. 1887 แนวคิดทฤษฎีว่าด้ วยองค์การที่มีขนาดใหญ่และมีระเบียบแบบแผนและ
ความสลับ ซับ ซ้ อ น หรื อ ทฤษฎี ร ะบบราชการ (The Bureaucracy Theory) ของ แม็ ก ซ์ เวเบอร์ (Max
Weber) แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ และหลักการบริ หารตามแนวทางของ เฟรดเดอริ ค ดับเบิลยู
เทย์เลอร์ (Frederick W. Taylor) และ อองรี ฟาโยต์ (Henri Fayol) เป็ นต้ น (Pfiffner, 2004)
ในกรณี ของประเทศไทย ได้ มี ค วามพยายามปฏิ รูป ระบบราชการตามแนวทางของแนวคิด รั ฐ
ประศาสนศาสตร์ ดงเดิ
ั ้ ม (Old Public Administration : OPA) มาอย่างต่อเนื่อง นับตังแต่
้ การเข้ าสู่ยคุ สมัย
เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็ นระบอบการปกครองแบบรัฐราชการ
และแบบประชาธิปไตย ที่สลับกันหรื อผสมผสานกันไปในแต่ละยุคสมัยจนถึงปัจจุบนั นี ้ แต่เท่าที่ผ่านมาการ
พัฒนาระบบราชการไทยมักไม่คอ่ ยประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย และยิ่งไปกว่านันยั
้ งก่อให้ เกิดปั ญหา
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สะสมในระบบที่เป็ นอุปสรรค ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไทย นาไปสู่การตังค
้ าถาม ทัง้
ในเรื่ องของ โครงสร้ าง วัฒนธรรมองค์การ วิธีคดิ กรอบการมองฯลฯโดยสรุปเป็ นภาพรวมได้ ดงั ต่อไปนี ้
1) การบริ หารจัดการและการตัดสินใจเชิงนโยบายในระดับต่างๆ ขององค์การภาครัฐไทย ยังคงมี
ลักษณะรวมศูนย์เข้ าสู่ส่วนกลาง ทาให้ เกิดปั ญหาเรื่ องความมีประสิทธิภาพ ความโปร่ งใส ความพร้ อมใน
การให้ ตรวจสอบ ความคล่ อ งตัว ในการตอบสนองสภาพแวดล้ อ ม ตลอดจนความคุ้ม ค่า ของการใช้
งบประมาณจากภาษี ประชาชน เป็ นต้ น แม้ ว่าจะมีความพยายามกระจายอานาจลงไปสู้ท้อ งถิ่นให้ มากขึ ้น
โดยอาศัยกลไกทางกฎหมายปกครอง แต่ในทางปฏิบตั ิจริ งยังมีปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ทังความ
้
ไม่พร้ อมของท้ องถิ่นและภาคประชาชน และความสุจริตโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ เป็ นต้ น
2) ระบบราชการไทย มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว ทังโดยเปิ
้
ดเผยว่าเป็ นการตังหน่
้ วยงานขึน้ เพื่อ
ปฏิบตั ิภารกิจที่พิจารณาแล้ วเห็นว่าจาเป็ นต้ องตัง้ และที่ตงโดยมากั
ั้
บการเมืองและการได้ ผลประโยชน์ของ
คนบางกลุ่มจึงทาให้ การปฏิรูปองค์การภาครัฐของไทย มีทงการยุ
ั้
บรวม และ แยกออกมาตังใหม่
้
ไปพร้ อมๆ
กัน แต่ในภาพรวมกลับทาให้ องค์ การภาครัฐโดยรวมมีขนาดที่ใหญ่ขึ ้นเรื่ อยๆ ขาดความสมดุลกับ พันธกิจ
และและความคุ้มค่า จึงมักจะเป็ นเพียงการอ้ างหลักการเพื่อขยายขอบข่ายงานที่ตนและเครื อข่ายได้ ผล
ประโยชน์ เข้ าทานอง “การขยายอาณาจักรของตนให้ เติบโตในช่วงเรื องอานาจ” รวมทังเป็
้ นปรากฏการณ์ที่
สะท้ อนให้ เห็นว่าความพยายามในการลดขนาด (downsizing) ภาครัฐที่ผ่านมากลับเป็ นการขยายปั ญหา
ในเชิงความซ ้าซ้ อนของโครงสร้ างมากขึ ้น
3) ระบบธุรกิจการเมือง นาไปสูก่ ารทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ บุคลากรภาครัฐบางคน
ขาดจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบตั ิหน้ าที่ คานึงถึงผลประโยชน์ส่ว นตัวมากกว่าส่วนรวม มีการ
แบ่งพรรคแบ่งพวกจนน าไปสู่ผ ลกระทบต่องานและประโยชน์ สาธารณะ ใช้ อ านาจรัฐ ในการแสวงหา
ผลประโยชน์เข้ าตัวเอง และ พวกพ้ อง รวมทังการถู
้
กแทรกแซงจากฝ่ ายการเมืองและภาคเอกชนบางแห่งที่
ขาดธรรมาภิบาลในการทาธุรกิจ
4) การขาดแคลนบุค ลากรภาครั ฐ ที่ มี ความรู้ ความสามารถในการปฏิ บัติห น้ าที่ ของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ปั ญหาอัตราค่าตอบแทนต่า ทาให้ องค์การราชการกลายเป็ นสถานที่ทางานของบุคคลที่ขาด
ความมุ่งมั่นในการพัฒ นาตนเองเมื่อเทียบกับคนของภาคเอกชนและผู้ประกอบการ เกิดการเปรี ยบเทียบ
ผลตอบแทนกั บ บุ ค คลากรภาคเอกชน และน าไปสู่ ก ารเลื อ กท างานกั บ ภาคเอกชน ตลอดจนการ
เปรี ยบเทียบได้ สง่ ผลทางอ้ อมให้ เกิดแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
5) ปั ญหาจากการยึดติดกับค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบตั ิ และพฤติกรรมเดิมๆ ในกระบวนทัศน์แบบ
เก่า ที่ยงั คงมองว่า การบริ หารราชการทังหมดนี
้
้ คือการใช้ อานาจรัฐในการปกครองและควบคุมประชาชน
ข้ าราชการบางส่วนจึงมองเห็นตนเองเป็ นนายมากกว่าเป็ นผู้ให้ บริการประชาชน จึงนาไปสู่ ข้อเรี ยกร้ องจาก
สังคมให้ มีการปฏิรูปเพื่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมดังกล่าวนี ้
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6) ปั จ จัยภายนอกที่ ม าจากแรงกดดัน ของกระแสสังคมโลกที่ มี ลัก ษณะไร้ พรมแดน ยิ่ งซ า้ เติม
ข้ อจากัดที่มีอยู่ของของระบบราชการไทย ทาให้ ไม่สามารถเป็ นกลไกหลักที่นาประเทศให้ แข่งขันในโลกาภิ
วัตน์ได้ ตามที่ภาคเอกชนและภาคประชาชนคาดหวังเท่าที่ควร
กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศน์เดิมในการบริ หารราชการไทยที่พบว่าเป็ นปั ญหาก็คือ การที่องค์การ
ภาครัฐยังคงใช้ แนวทางและวิธีการบริ หารแบบเก่า ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ ปัญหาการบริหารราชการในช่วงที่
สภาพแวดล้ อมมีความผันผวนและสลับซับซ้ อนไม่มากนัก องค์การภาครัฐของไทยส่วนใหญ่ไม่ค้ นุ เคยกับ
แนวทางการกากับ ดูแล (Governance) หากแต่ยัง คงแนวทางการบริ หารผ่านกลไกระบบราชการตาม
แนวทางของทฤษฎี การบริ หารจัดการแบบดังเดิ
้ ม (Classic Management Theory) ทาให้ ไม่สามารถก้ าว
ข้ ามสถานะของความเป็ นระบบราชการในความหมายขององค์การในยุคดังเดิ
้ ม ที่ มุ่งรวมอานาจเข้ าสู่
ศูนย์กลางและขยายตัวจนมีขนาดใหญ่โตเทอะทะ ไม่สามารถปฏิบตั ิการอย่างคล่องตัวรับสภาพแวดล้ อม
การบริ หารจัดการในยุคปั จจุบนั ที่มีความเป็ นพลวัติและความสลับซับซ้ อนอย่างสูงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนไม่สามารถสร้ างความยัง่ ยืนในกระบวนการพัฒนาประเทศได้
พัฒนาการของกระบวนทัศน์ ใหม่ ทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลัก วิช าทฤษฎี อ งค์ ก าร ถื อเป็ น หัวใจส าคัญ การสะสมความรู้ ทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ นัก รั ฐ
ประศาสนศาสตร์ รุ่นบุกเบิกจะสนใจศึกษาและทาความเข้ าใจเกี่ ยวกับปรากฏการณ์ บริ หารขององค์การ
ภาครั ฐ (Public Organization) ตามกระบวนทั ศ น์ ท างรั ฐ ประศาสนศาสตร์ แ บบดัง้ เดิ ม (Old Public
Administration : OPA) ซึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ด การจั ด การแบ บ วิ ท ยาศาสตร์ (Scientific
Management) ของ Frederick W. Taylor Henri Fayol และ Max Weber ที่ ต่า งมุ่ ง แสวงหาวิ ธี ก ารจัด
โครงสร้ างองค์การและการบริ หารจัดการเพื่อบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด ดังนัน้ ภายใต้ อิทธิพลของหลักคิด
การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ นักรัฐประศาสนศาสตร์ ในยุคนันจึ
้ งมีกรอบการมองโลก (หรื อ กระบวนทัศน์)
ที่ น าไปสู่การสร้ างความรู้ เฉพาะทางเรี ยกว่า “ศาสตร์ ท างการบริ ห ารภาครัฐ ” (The Science of Public
Administration) เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการปฏิรูประบบราชการและองค์ขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อสังคมใน
ระดับ สูง โดยใช้ หลักทฤษฎี องค์ การและการจัด การขัน้ พื น้ ฐาน เช่น หลัก การแบ่งงานกัน ทาตามความ
ชานาญเฉพาะด้ าน หลักความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน หลักเอกภาพของการบังคับบัญ ชา เป็ นต้ น โดย
ภายใต้ กระบวนทัศน์รัฐประศาสนศาสตร์ แบบดังเดิ
้ มนี ้ ต้ องการสร้ างองค์การภาครัฐที่มุ่ งประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ โดยการกาหนดวิธีการทางานให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน (นราธิป ศรี ราม และคณะ, 2556)
จากการที่การบริ หารราชการตามกระบวนทัศน์ดงเดิ
ั ้ ม (OPA) ได้ ถูกท้ าทายอย่างหนักเพราะขาด
ความสอดคล้ องกับบริ บทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มี การเรี ยกร้ องให้ มี การนาแนวคิดใหม่ๆ ทางการ
บริ หารจัดการมาปรับใช้ ในการปฏิรูประบบราชการ เพื่อเพิ่มคุณค่าในการบริ การ เน้ นความรับผิดชอบต่อ
สังคม และส่งมอบการบริ การสาธารณะที่ตอบสนองความต้ องการของประชาชนคุ้มค่ากับภาษี ที่เก็บไป
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เหล่านี ้กลายเป็ นปรากฏการณ์ร่วมสมัยที่เกิดขึ ้นทัว่ โลก ทังในรั
้ ฐบาลของประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วและ ประเทศ
ที่กาลังพัฒนา ซึ่งกระบวนการปฏิรูประบบราชการเพื่อมุ่งสร้ างประสิทธิภาพให้ เกิดขึ ้นในระบบราชการที่
รับรู้ กันว่ากาลังเสื่ อมถอยลงตามลาดับนัน้ จ าเป็ นต้ องสร้ างการเปลี่ยนแปลงลงไปถึงในระดับของ การ
ประกอบสร้ างขึ น้ ใหม่ (Reinvention) ในลัก ษณะเดี ย วกัน กับ การปรั บ ใช้ แ นวคิ ด การรื อ้ ปรั บ องค์ ก าร
(Reengineer หรื อ BPR) ที่ใช้ กนั ในภาคเอกชนคูข่ นานไปในช่วงระยะเวลาเดียวกัน (Gore, 1995)

การจัดการภาครั ฐแนวใหม่ (NPM): จุดเปลี่ยนที่สาคัญของกระบวนทัศน์ ทางการ
บริหารภาครั ฐ
ในปี ค.ศ. 1993 เดวิ ด ออสบอร์ น และ เทด เกเบลอร์ (David Osborne and Ted Gaebler) ได้
เสนอแนวคิดทางการบริ หารจัดการเพื่อปรับรื อ้ ระบบการบริ การงานของภาครัฐจากเดิมที่เป็ นรัฐบาลแบบ
ราชการ (bureaucratic government) มาเป็ นรั ฐ บาลเชิ ง ประกอบการ (entrepreneurial government)
โดยเขียนหนังสือเรื่ อง Reinventing the Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming
the Public Sector ซึ่งเหตุผลหลักที่ ทาให้ การปรับใช้ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ได้ รับการ
ยอมรับว่าเป็ นการเปลี่ยนย้ ายกระบวนทัศน์ จากชุม ชนวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ ก็ คือการที่แนวคิดนี ้
นาเสนอโลกทัศน์การสร้ างรัฐบาลบนหลักคิดของความเป็ นผู้ประกอบการบนพื ้นฐานของการใช้ กลไกตลาด
ในการก าหนดรู ป แบบความสัม พัน ธ์ ระหว่า งรั ฐ กับ ประชาชน (Hood, 1991; Osborne and Gaebler,
1992; Boston, 1996; Cope, Leishman, and Strarei, 1997) ทั ง้ นี เ้ นื่ องจากว่ า ป ระชาชน ใน ฐาน ะ
ผู้รับบริ การสาธารณะจากภาครัฐมีทัศนคติ มุมมอง และความคาดหวังจากภาครัฐที่แตกต่างไปจากเดิม
เป็ นอย่างมาก ต้ องการให้ องค์ กรภาครัฐ มี การปรับ ปรุ งการบริ การให้ ทันสมัย สะดวกรวดเร็ ว เข้ าถึงได้
หลายๆ ทาง มีความสอดคล้ องกับภารกิจบนฐานความรู้สมัยใหม่ และ สามารถสร้ างความพึงพอใจให้ กับ
ผู้รับบริการแบบเดียวกับการดาเนินการของภาคเอกชน
แนวคิดการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ตังอยู
้ ่บนสมมติฐานของ
ความเป็ นสากลของเทคนิคและทฤษฎีการบริ หารจัดการองค์การ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ได้ ทงกั
ั ้ บการ
บริ หารรัฐ กิ จ และการบริ ห ารธุ รกิ จ เอกชน นอกจากนี ย้ ัง ได้ ป ระยุกต์ ใช้ แ นวคิดเศรษฐศาสตร์ ส านักนี โอ
คลาสสิ ก (Neo-classical Economics) ทฤษ ฎี ทางเลื อ กสาธารณ ะ (Public Choice Theory) และ
เศรษฐศาสตร์ สถาบัน (Institutional Economics) มาใช้ ในการกาหนดความสัมพันธ์ ระหว่างองค์กรภาครัฐ
กับประชาชน (Barzelay, 2002) อาจกล่าวได้ ว่า แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) มุ่งให้ เกิดการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และวิธีบริ หารงานภาครัฐไปจากเดิม ที่ให้ ความสาคัญต่อทรัพยากรหรื อปั จจัย
น าเข้ า (inputs) และอาศัยกฎระเบี ย บเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการด าเนิ น งานเพื่ อให้ การใช้ จ่ายงบประมาณ
แผ่ น ดิ น มี ค วามถู ก ต้ อ ง สุจ ริ ต และ เป็ น ธรรม โดยหัน มาเน้ น ถึ ง วัต ถุป ระสงค์ แ ละสัม ฤทธิ์ ผ ลของการ
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ด าเนิ น งานทัง้ ในแง่ ข องผลผลิ ต (outputs) ผลลัพ ธ์ (outcomes) และ ความคุ้ม ค่า ของเงิ น (value for
money) รวมทังการพั
้
ฒนาคุณภาพของการให้ บริ การและการสร้ างความพึงพอใจแก่ประชาชนผู้รับบริการ
โดยได้ นาเอาเทคนิควิธีการบริ หารจัดการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ มากขึ ้น อาทิเช่น การสารวจความต้ องการ
ของประชาชน การวางแผนกลยุทธ์ การจ้ างเหมางาน การวัดและประเมินผลงาน การประกันคุณภาพ การ
รื อ้ ปรับระบบ เป็ นต้ น (สุเทพ ชวลิต, 2555)
การอธิบายสาระสาคัญของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ตามที่ได้ ประมวลมาจาก
งานเขียนของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเป็ นที่ยอมรับในแวดวงรัฐประศาสนศาสตร์ ปัจจุบนั ได้ แก่ โจนาธาน
บอสตัน (Jonathan Boston) คริ ส โตเฟอร์ ฮูด (Christopher Hood) เดวิด ออสบอร์ น และ เทด แกเบอร์
(David Osborne and Ted Gaebler) และ งานจากนักวิชาการอื่นๆ เพื่อให้ สามารถอธิบายได้ ครอบคลุม
ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้
1. NPM ให้ ทศั นะว่าการบริ หาร (Management) มีลกั ษณะเป็ นสากลสภาพ (Universality) คือ ไม่
มีความแตกต่างอย่างเป็ นนัยสาคัญระหว่างการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการบริ หารงานราชการ
ดังนัน้ องค์การภาครัฐจึงสามารถปรับใช้ วิธีการและเทคนิคการบริ หารองค์การธุรกิจมาปรับใช้ ตามความ
เหมาะสม อาทิเช่น การประยุกต์ใช้ วิธีการบริ หารจัดการของภาคธุรกิ จเอกชน เช่นการวางแผนเชิงกลยุทธ์
การท าข้ อตกลงว่ า ด้ วยผลงาน (performance agreement) การจ่ า ยค่ า ตอบ แท น ตาม ผลงาน
(performance based-pay) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์การ
(corporate image) เป็ นต้ น (Hood, 1991; Boston, 1996; Cope, Leishman and Strarei, 1997)
2. NPM เสนอให้ มี การปรับเปลี่ยนการให้ นา้ หนักของความสาคัญ จากเดิมที่มุ่งเน้ นการควบคุม
กระบวนการ (ทรั พ ยากร ปั จ จัย น าเข้ า กฎระเบี ย บ) ไปเป็ น การควบคุม ที่ ผ ลสัม ฤทธิ์ ข องงาน คื อ การ
ขับเคลื่อนภารกิจของรัฐด้ วยการให้ ความสาคัญต่อผลลัพธ์ ของงาน (accountability for results) มากกว่า
กระบวนการ (process) (Hood, 1991; Osborne and Gaebler, 1992; Boston, 1996)
3. NPM มีค่านิยมพื ้นฐานที่ให้ ความสาคัญกับเรื่ องของวินยั ทางการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ ความ
ประหยัด การลดต้ นทุน เพิ่มผลผลิต และความคุ้มค่า ตลอดจนการแสวงหารายได้ ที่มากกว่าค่าใช้ จ่าย คื อ
มุ่ง เน้ น ทัก ษะการบริ ห ารจัด การมากกว่าการก าหนดนโยบาย (Hood, 1991; Osborne and Gaebler,
1992; Boston, 1996)
4. NPM มุ่งเน้ นการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ป ฏิบตั ิงาน การถ่ายโอน
อานาจการควบคุมของหน่วยงานกลาง (devolution of centralized power) โดยเน้ นการจัดการแบบมื อ
อาชีพเพื่อให้ ผ้ บู ริ หารมีอิสระและความคล่องตัวในการบริ หารองค์กรหรื อหน่วยงานของตน (Hood, 1991;
Osborne and Gaebler,1992; Boston, 1996)
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5. NPM วางหลักการการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างของหน่วยราชการใหม่ ให้ มีขนาดเล็กลงสอดคล้ อง
กับขนาดของภารกิจสาธารณะที่ต้องปฏิบตั ิ โดยเฉพาะการแยกส่วนระหว่างภารกิจงานที่ใช้ อานาจปกครอง
มากน้ อยต่างกัน (อาทิเช่น ภารกิจด้ านนโยบาย ภารกิจด้ านการกากับดูแล หรื อภารกิจเชิงพาณิชย์ เป็ นต้ น)
(Hood, 1991; Boston, 1996; Ferlie, Ashburner, Fitzgerald, and Pettigrew, 1996)
6. NPM เสนอให้ ระบบราชการมี ลัก ษณะของการแข่ง ขัน ให้ บ ริ ก ารสาธารณะ (a competitive
government) สนับสนุนการการแปรสภาพกิจการของรัฐให้ เป็ นเอกชน (privatization) และให้ มีการจ้ าง
เหมางานภายนอก (outsourcing) การจัดจ้ างและแข่งขันประมูลงาน (competitive tendering) เพื่ อลด
การผูกขาด ลดต้ น ทุน และปรับ ปรุ งคุณ ภาพประสิท ธิ ภ าพการให้ บ ริ ก าร (Hood, 1991; Osborne and
Gaebler, 1992; Boston, 1996)
7. NPM กาหนดให้ มี การปรับเปลี่ยนรู ปแบบสัญ ญาจ้ างบุคลากรของภาครัฐ ให้ มี ลักษณะเป็ น
ระยะสัน้ และกาหนดเงื่ อนไขข้ อตกลงให้ มี ความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการกาหนด
วัตถุประสงค์และตัวชี ว้ ัดที่ ชัดเจนสาหรับการประเมิ นการทางานของผู้บริ หารและผู้ป ฏิ บัติงาน (Hood,
1991; Boston, 1996)
หลักการต่างๆ ของ NPM เหล่านี ้ ได้ สร้ างให้ เกิดกระแสการปฏิรูประบบราชการในประเทศต่างๆ
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการที่มองเห็นเป็ นรู ปธรรม ได้ แก่ แนวโน้ มการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การ
จ้ างเหมางานเอกชน การใช้ กลยุทธ์ แบบธุรกิจเอกชน การสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริ การ และที่ขาด
ไม่ได้ คือ การมองประชาชนเป็ นลูกค้ า ที่รัฐต้ องตอบสนองข้ อเรี ยกร้ องมากกว่าการดาเนินการความต้ องการ
ของระบบราชการเอง หากจะวิเคราะห์ ในเชิ งวาทกรรม (discursive analysis) การบริ ห ารจัด การแบบ
เอกชนได้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งใน “วาทกรรม” (discourse) หรื อแบบแผนทางภาษาของการจัดการภาครัฐใน
จานวนมากกว่าที่เคยปรากฏมาก่อน ทังหมดนี
้
้ส่งผลให้ ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชนมี
ความเปลี่ ย นแปลงอย่างมี นัย ส าคัญ คื อ การเกิ ด กระบวนทัศ น์ ใหม่ข องการปฏิ รูป ระบบราชการที่ น า
อุดมการณ์ของระบบตลาดเข้ าสู่ภาครัฐ (Marketization of the state) จึงอาจกล่าวได้ ว่า การปฏิรูประบบ
ราชการภายใต้ กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ได้ ปรับเปลี่ยนโครงสร้ างระบบราชการตาม
แนวคิด Bureaucracy ของ Max Weber ไปเป็ นโครงสร้ างตามแบบภาคเอกชน (Private Sector-Modeled
Organization)
การแสวงหากรอบแนวคิด หรื อ กระบวนทัศ น์ ใหม่ๆ ในการบริ ห ารภาครั ฐ เพื่ อ ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกยุคใหม่ ทาให้ รัฐบาลของประเทศต่างๆ รวมทังประเทศไทยให้
้
ความสาคัญกับ
แนวคิดการบริ หารจัดการภาครัฐซึ่งมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก โดยเชื่อว่าการกาหนด
กระบวนทัศน์ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จ ะเป็ นหลักใหม่ในการกาหนดทิศทางปฏิรูปองค์การภาครัฐให้
สามารถปรับตัวท่ามกลางการดารงอยู่ภ ายใต้ กระแสโลกาภิวัต น์ ได้ ทัง้ นี น้ ักวิชาการที่เชื่อว่าการปรับใช้
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แนวคิด การจัด การภาครั ฐ แนวใหม่ (NPM) ในการบริ ห ารสาธารณะคื อ การเปลี่ ย นย้ า ยกระบวนทัศ น์
(Paradigm Shift) ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ เห็ น ว่ารู ป แบบขององค์ ก ารภาครั ฐ สามารถอธิ บ ายได้ จ าก
พื ้นฐานสองแบบ หนึง่ คือ “ระบบราชการ” (bureaucratic system) (ซึ่งเป็ นโลกทัศน์และความรับรู้ดงเดิ
ั ้ มที่
สื บ เนื่ องต่อมาจนเป็ น กรอบการมองทั่วไปโดยปรกติของมนุษ ย์ ) และ สอง คือ “ระบบตลาด” (market
system) ซึ่งเป็ นกรอบการมองโลกในเชิงเศรษฐศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนระหว่างมนุษย์ที่มีมาก่อนการ
ก่อกาเนิด “รัฐ” ในฐานะหน่วยการปกครองทางสังคม
ดังนัน้ เมื่อเข้ าสู่สถานะทางความคิดและกรอบการมองที่ตระหนักว่า ระบบราชการอาจไม่ใช่วิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ วิธีเดียวในการบริ หารงานภาครัฐ และควรพิจารณารากฐานทางเศรษฐศาสตร์ ที่
เน้ นผลลัพธ์ในด้ านอรรถประโยชน์ภายใต้ กลไกตลาด ในการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน
เป็ นอีกมุมมองหนึ่ง ด้ วยเหตุนี ้ฝ่ ายสนับสนุนการมีตวั ตนของปรากฏการณ์การเปลี่ยนย้ ายกระบวนทัศน์ จึง
ถื อว่า NPM เป็ นการเปลี่ ยนจากกระบวนทัศน์ การบริ หารภาครัฐ (Public Administration) มาสู่กระบวน
ทัศน์การจัดการภาครัฐ (Public Management) ที่ไม่ได้ หมายถึงเพียงแค่การเปลี่ยนชื่อเรี ยก แต่หมายถึง
ความทะเยอทะยานที่จะสร้ างการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริ หารภาครัฐอย่างถอนรากถอนโคน (radical
change) ในระดับกรอบการมองของประชาชนที่มีความคาดหวังต่อรัฐ และรัฐจะต้ องตระหนักถึงบทบาท
จากการมองตนเองในมิตขิ องเศรษฐศาสตร์ มากกว่าหน่วยทางการเมืองการปกครอง (Hughes, 2012)
นอกจากเหตุผลขันต้
้ นที่สนับสนุนสถานการณ์เปลี่ยนย้ ายกระบวนทัศน์ การจัดการภาครัฐแนวใหม่
ยัง เป็ นแนวคิ ด ในเชิ ง ปฏิ รู ป ที่ ใ ช้ หลั ก วิ ช าจากสองกระแส อั น ประกอบด้ วย หนึ่ ง การจัด การนิ ย ม
(Managerialism) สอง ทางเลือกสาธารณะ (Public choice) ในขณะทีการจัดการนิยมตังอยู
้ บ่ นสมมติฐาน
ของความเป็ นสากล (Universality) ของแนวคิด การบริ หารและเทคนิควิธีการจัดการว่า สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ ได้ ทงกั
ั ้ บการบริ หารรัฐกิจและการบริ หารธุรกิจ โดยภาครัฐควรนาเอาเทคนิคการบริ หารจัดการ
สมัยใหม่เข้ ามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิภารกิจมากขึ ้น เช่น การกาหนดแผนงานในเชิงยุทธศาสตร์ การ
ประเมินผลการทางานอย่างเป็ นระบบที่มีตวั ชี ้วัด (KPIs) ที่ชดั เจน การทาข้ อตกลงผลงาน (Performance
Agreement) การจัดการคุณภาพทัว่ ทังองค์
้ การ (TQM) การวัดผลอย่างสมดุล (BSCs) ตลอดจนการมุ่งให้
ความสาคัญกับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (customer satisfaction) ที่สามารถวัดผลได้ เป็ นต้ น
ส่วนแนวคิดทางเลือกสาธารณะมีรากฐานทางทฤษฎี จากเศรษฐศาสตร์ ที่เน้ นผลลัพธ์ ในรู ปของ
ความคุ้มค่าเงิน การจัดการตามวัตถุประสงค์ การใช้ กลไกตลาด หลักอุปสงค์และอุปทาน การแข่งขันเสรี
การถ่ายโอนอานาจหน้ าที่ ตลอดจนการพร้ อมให้ ตรวจสอบและรับผิด เป็ นต้ น ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่า การให้
ประชาชนได้ มี ทางเลือกตามหลักเหตุผลของปั จเจกบุคคลที่ พึงมี ไม่ว่าผลของการตัดสินใจเลือกนัน้ จะ
สอดคล้ องกับแนวทางหรื อภาพในใจของรัฐมากน้ อยแค่ไหน ก็ต้องพึงยอมรับการตัดสินใจเลือกของผู้ที่จ่าย
เพื่อรับบริการ (customer) สิ่งเหล่านี ้ถือเป็ นการเปลี่ยนมุมมองในระดับกระบวนทัศน์จากระบบราชการที่ใช้
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อานาจปกครองประชาชน มาเป็ นระบบราชการที่ต้องสร้ างความพึงพอใจให้ ประชาชนในฐานะลูกค้ าตาม
กลไกตลาดเสรี และอรรถประโยชน์ที่ประชาชนในฐานะปั จเจกบุคคลคาดหวัง จึงนาไปสู่การผลักดันทิศทาง
และพฤติกรรมขององค์การภาครัฐให้ ลดกฎระเบียบที่ไม่เอื ้อต่อผลลัพธ์ของงาน การมอบหมายงานกระจาย
อานาจออกไป การวัดผลการทางานอย่างเป็ นระบบ และ มุ่งตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนใน
ฐานะผู้รับบริ การ ทังหมดนี
้
ค้ วรเป็ นปั จจัยเบื ้องต้ นที่กาหนดพฤติกรรมการทางานของภาครัฐในการสร้ าง
ผลผลิตและผลลัพธ์สง่ มอบให้ กบั ประชาชน (Hood, 1991)
ดังตัวอย่างขององค์การระหว่างประเทศหลักๆ ที่ได้ มีการนาแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ไป
ปรับใช้ ในลักษณะของกระบวนทัศน์ การบริ หารที่ กาหนดเป็ นทิศทางและแผนแม่บทสาหรั บการพัฒ นา
ประเทศในแง่มุมของการปฏิ รูปองค์การภาครัฐให้ เป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็ น องค์การ
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒ นา (OECD) รวมทัง้ ธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงิน
ระหว่า งประเทศ (International Monetary Fund : IMF) และอื่ น ๆ ได้ มี น โยบายการปรั บ ปรุ ง ระบบการ
จัดการภาครัฐของประเทศสมาชิกตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) โดยเห็นว่าการปฏิ รูป
การท างานของภาครัฐ ตามแนวทาง NPM ถูก น าไปใช้ อ ย่างแพร่ ห ลายและประสบผลส าเร็ จ ด้ วยดี ใน
ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วที่สามารถเปลี่ยนย้ ายกระบวนทัศน์จากเดิมที่เน้ นกฎระเบียบและกระบวนการ มาเป็ น
กระบวนทัศน์ใหม่ที่รวมการจัดการสมัยใหม่กับหลักเศรษฐศาสตร์ สถาบันใหม่เข้ าด้ วยกัน จนเป็ นค่านิยม
หลักที่กาหนดเป้าหมายของการบริหารภาครัฐร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน
นอกจากนี ้แล้ ว จากการทบทวนวรรณกรรมด้ านรัฐประศาสนศาสตร์ จะพบการใช้ คาว่า “กระบวน
ทัศน์หลังระบบราชการ” (post-bureaucratic paradigm) ในการสื่อถึง แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
หรื อ NPM ที่ถือว่าเป็ นจุดเปลี่ยนเข้ าสู่ ยุคหลัง (หรื อยุคผ่านพ้ น) แนวคิดระบบราชการแบบดังเดิ
้ ม (Barzley
2002) ในทัศนะของนักวิชาการกระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ ถูกเรี ยกว่ากระบวนทัศน์หลังระบบ
ราชการ เพราะประกอบด้ วยชุดของความรู้ ที่รวบรวมจากแนวคิด เทคนิค และวิธีการใหม่ๆ ในการบริ หาร
และการจัดการภาครัฐที่เริ่ มปรากฏและประยุกต์ใช้ กันอย่างแพร่ หลายเริ่ มที่กลุ่มประเทศในเครื อจักรภพ
อังกฤษ สหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป ตังแต่
้ ทศวรรษที่ 80 และมาถึงประเทศกาลังพัฒนาที่ปรับแนวทางการ
บริ หารราชการในช่วงเข้ าสู่สหัสวรรษใหม่ จึงถือได้ ว่าเป็ นแนวคิดทางการบริ หารจัดการที่มีความร่วมสมัย
เป็ นอย่างมาก
การปรับใช้ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ในระบบราชการไทย
การศึกษาในเชิงประวัตศิ าสตร์ ของการปฏิรูประบบราชการไทย จะพบว่าองค์การภาครัฐไทยเริ่มต้ น
การบริ หารจัดการตามโลกทัศน์สมัยใหม่ในฐานะกลไกขับเคลื่อนประเทศสู่ความทันสมัยและเป็ นอารยะ
(Modernization) เป็ นครัง้ แรกเมื่อปี พ.ศ. 2427 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวได้ ทรงปฏิ รูป
ประเทศไทยด้ วยแนวคิด Bureaucracy ของ Max Weber ซึ่งเป็ นแนวคิดหลักของกระบวนทัศน์ดงเดิ
ั ้ มใน
- 10 -

สยามวิชาการ ปี ที่ 18 เล่มที่ 1 ฉบับที่ 30 มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560
Siam Academic Review, Vol.18, No.1, Issue 30, March 2017 – July 2017

การบริ หารราชการ (Old Public Administration : OPA) ซึ่งปรากฏออกมาในรู ปแบบของการจัดองค์กร
หรื อวางระบบราชการแบบตามอย่างการบริ หารราชการของประเทศตะวันตก มี การแบ่ง ส่วนราชการ
ออกเป็ นกระทรวง ทบวง กรม ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หัวนัน้ พระองค์ได้ มีการ
ประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญั ติระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.2471 ซึ่ ง ถื อ เป็ น กฎหมายจัด ระบบการ
บริ ห ารงานบุ ค คลฉบับ แรกของไทย ทัง้ นี ไ้ ด้ มี ก ารน าเอาระบบคุณ ธรรม (Merit System) ในทางการ
บริ หารงานบุคคลภาครัฐเข้ ามาปฏิ บตั ิอย่างชัดเจนขึ ้น อย่างไรก็ ตามในยุคสมัยปั จจุบนั กระแสการปฏิรูป
ระบบราชการภายใต้ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ทาให้ ระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่องในระยะยี่สิบปี ที่ผ่านมา ส่งผลให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างกว้ างขวางในระดับการเปลี่ยน
ย้ ายกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) เช่นกัน ดังที่จะได้ อธิบายต่อไป
กระบวนทัศน์การบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในวิธีคิด ใน
เชิงนโยบาย และ ในเชิงการบริ หารจัดการของระบบราชการไทยในภาพรวมเป็ นอย่างมาก ตัวอย่างที่พบ
เห็นได้ ในทังเชิ
้ งรูปธรรมและนามธรรมมีดังนี ้ พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545
และ พระราชบัญญัติปรั บปรุง กระทรวง ทบวงกรม พ.ศ. 2545 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่
2 ตุลาคม 2545 เป็ นข้ อกฎหมายที่มีพื ้นฐานมาจากหลักคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) อันเป็ น
การปรับปรุ งระบบการบริ หารราชการที่ มุ่งเน้ นการให้ บ ริ การประชาชนอย่างมี ประสิทธิ ภ าพยิ่งขึน้ โดย
กาหนดวิธีการบริ หารราชการแนวใหม่ที่มี ยุทธศาสตร์ และการประเมิ นผลสัม ฤทธิ์ ในทุกระดับอย่างเป็ น
ระบบชัดเจน ตลอดจนมีการกาหนดโครงสร้ างการบริ หารองค์การภาครัฐที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึน้
โดยที่กระทรวงต่างๆ สามารถแยกส่วนราชการจัดตังเป็
้ นหน่วยงานตามภาระหน้ าที่ได้ ดังที่ปรากฏเป็ นการ
จัดตังองค์
้ การภาครัฐในรู ปแบบใหม่ๆ อาทิเช่น การจัดตังหน่
้ วยบริ การรู ปแบบพิเศษ (Service Delivery
Unit : SDU) เพื่อให้ บริ การในระบบราชการสังกัดกระทรวงหรื อกรม แต่บริ หารงานแบบกึ่งอิสระ (quasiautonomy) มีการจัดตัง้ องค์การมหาชน โดยพระราชบัญญัติ มีฐานะเป็ นหน่วยบริ หารที่แตกต่างไปจาก
ส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ เพื่ อ ปฏิ บัติ ภ ารกิ จ บริ ห ารงานสาธารณะสมัย ใหม่ อ ย่า งคล่อ งตัว และมี
ประสิทธิภาพสูง มีโครงสร้ างและวัฒนธรรมองค์การใกล้ เคี ยงกับองค์กรภาคธุรกิจ ตลอดจนการเข้ าไปร่วม
ลงทุน หรื อ แปรรูปรัฐวิสาหกิจหลักๆ ของรัฐให้ เป็ นบริษัทมหาชน เป็ นต้ น
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2541) ได้ ศกึ ษารูปแบบขององค์กรสาธารณะหรื อองค์การภาครัฐของ
ไทยในปั จจุบนั และได้ จาแนกรู ปแบบขององค์การตามระดับของความเป็ นอิสระ (Autonomy) หรื อ ความ
เป็ นอิสระในการบริ หารตนเองขององค์การในภาครัฐ (Bureaucratic autonomy) ไว้ โดยแบ่งออกเป็ นสาม
กลุม่ ได้ แก่
1. องค์การที่เป็ นส่วนราชการ ซึ่งในปั จจุบันมี สองรู ปแบบคือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงหรื อ
เทียบเท่า และ ส่วนราชการที่ไม่สงั กัดกระทรวงหรื อเทียบเท่า
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2. องค์การภาครัฐรู ปแบบพิเศษ แบ่งแยกย่อยออกเป็ น หน่วยงานบริ การรู ปแบบพิเศษ (Special
Delivery Unit : SDU) องค์การมหาชน (Public Organization) และ หน่วยงานในกากับของรัฐ
3. รัฐวิสาหกิจ (State Enterprises) และบริ ษัทมหาชนจากัดหมายถึง หน่วยงานธุรกิจของรัฐ หรื อ
บริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนนิติบคุ คลที่ส่วนราชการ องค์การของรัฐ หรื อหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลถือหุ้นอยู่ด้วย
เกินกว่าร้ อยละห้ าสิบ
กระทรวง
กรม / เทียบเท่ า

องค์ การมหาชน

องค์ การในกากับ
ของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ / บริษัท
มหาชน

หน่ วยบริการรู ปแบบ
พิเศษ (SDU)

ภาพที่ 1 การจาแนกประเภทขององค์การสาธารณะ ตามกระบวนทัศน์การบริหารภาครัฐ
ที่มา : ดัดแปลงจาก ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2549)

การที่ประเทศไทยได้ มีการนาแนวคิดและรู ปแบบองค์กรมหาชนมาปรับใช้ เพราะพิจารณาแล้ วว่า
ระบบราชการและรัฐวิสาหกิจมีข้อจากัดของตัวระบบ ทาให้ ไม่สามารถรองรับภารกิจสาธารณะในรูปแบบ
ใหม่ที่เปลี่ ยนแปลงไปตามพัฒ นาการด้ านสังคม เศรษฐกิ จ หรื อ เทคโนโลยี ได้ ผลของการปฏิ รูประบบ
ราชการในช่วงเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมาก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไปแต่ตอ่ เนื่องในการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ วิธีการทางาน วิธีคดิ นาไปสูก่ ารเปลี่ยนย้ ายกระบวนทัศน์ในระดับหน่วยทาง
สังคมต่างๆ ขององค์กรภาครัฐ ดังที่ปรากฏออกมาให้ เห็นในเชิงรูปธรรมคือ การเปลี่ยนแปลงที่ทนั สมัยขึ ้น
ของที่ตงสถานที
ั้
่สานักงานราชการต่างๆ บรรยากาศการทางาน ลักษณะการแต่งกายภายนอกและวิธีคิด
ของบุคลากรภาครัฐ มีการยกระดับขึ ้นมากจนเมื่อเปรี ยบเทียบกับภาคธุรกิจเอกชน บางครัง้ อาจไม่สามารถ
กาหนดเส้ นแบ่งที่จาแนกได้ ชดั เจนเหมือนสมัยก่อน การเปลี่ยนแปลงในเชิงวัตถุตา่ งๆ เหล่านี ้ น่าจะส่งผลซึ่ง
กันและกันกับวิธีคิดและวัฒ นธรรมองค์การขององค์กรภาครัฐไทยที่เปลี่ยนไปภายใต้ แนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่
นอกจากนี ้ แนวคิดการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒ นา
ระบบราชการไทย (2556-2561) มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้ องกับกระบวนทัศน์ใหม่ ประกอบด้ วย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้ างความเป็ นเลิศในการให้ บริการประชาชน กลยุทธ์การส่งเสริมให้ หน่วยงานของ
รัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรมองค์การในส่วนของบุคลากรภาครัฐ การจัดโครงสร้ าง
องค์กรภาครัฐให้ มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบที่เรี ยบง่าย ระบบการทางานที่ คล่องตัว รวดเร็ ว เอื ้อต่อ
การสร้ างนวัตกรรมและความคิดสร้ างสรรค์ ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะของข้ าราชการให้ มีวิธีคิดและ
วิธีการทางานแบบภาคเอกชน แต่ม่งุ ประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริ หารสิ นทรัพ ย์ของราชการและบูรณาการเข้ ากับส่วนงานอื่นๆ ทัง้ ในและนอกระบบราชการ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ลดต้ นทุนการปฏิบตั ภิ ารกิจ และ เกิดประโยชน์สงู สุดในเชิงเศรษฐศาสตร์
ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรมในองค์การภาครัฐไทยร่ วมสมัยกรณี ที่
หน่วยราชการนา NPM ไปปฏิบตั ิ อาทิเช่น กรมการขนส่งทางบก มีการลดขันตอนระยะเวลาการปฏิ
้
บตั ิงาน
นาระบบ IT เข้ าช่วยในการบริ การประชาชน ไม่ว่าจะเป็ นกระบวนการรับชาระภาษี รถยนต์ประจาปี แบบ
drive thru ที่ ล ดเวลาการให้ บ ริ การและมี ประสิทธิ ภ าพเพิ่ม ขึน้ การออกใบอนุญ าตขับรถ ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้ บริ การที่ประชาชนสามารถแยกขันตอนการปฏิ
้
บตั ิให้ ดาเนินการภายหลังได้ เป็ น
ต้ น สานักงานที่ดิน มุ่ง เปลี่ยนแปลงค่านิยมของเจ้ าหน้ าที่ ให้ ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็ นหลัก แยก
ส่วนงานวิชาการออกจากส่วนงานประชาชน พัฒนาบุคลากรให้ สามารถทางานแทนกันได้ (Job Rotation)
ตลอดจนการลดขันตอนการท
้
างานอย่างต่อเนื่องตามหลักการรื อ้ ปรับระบบงาน (Reengineering) องค์การ
เภสัชกรรมเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่ยึดรู ปแบบเดิม สู่การบริ หารเชิงธุรกิจและ สานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมมีการดาเนินแผนงานเพื่อปฏิรูปวิธีคดิ และวิธีทางานของข้ าราชการด้ วยค่านิยมอาสา (ASSA) :
Advise (ให้ คาแนะนา) Service (ให้ บริการ) Support (ให้ การสนับสนุน) Assist (ให้ ความช่วยเหลือ) เป็ น
ต้ น
ตัวอย่างที่ได้ กล่าวมาทังหมดนี
้
้ ถือเป็ นจุดเปลี่ยนของการบริ หารราชการแผ่นดินของไทย เข้ าสู่ยุค
ของการปฏิ รู ป ระบบราชการครั ง้ ส าคัญ อี ก ครั ง้ หนึ่ ง ในเชิ ง ปรากฏการณ์ ที่ เห็ น เป็ นรู ป ธรรมคื อ การ
เปลี่ ยนแปลงรากฐานของการบริ หารราชการ นับตัง้ แต่ในระดับฐานคติที่ กาหนดบทบาทหน้ าที่ ของรัฐ
รูปแบบองค์กร ระบบการบริ หารจัดการ วิธีการทางาน ระบบการงบประมาณ การบริ หารบุคคล กฎหมาย
กฎระเบียบ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์การ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาในรอบหลายสิบปี แต่อย่างไรก็ตาม ใน
ปัจจุบนั กระบวนทัศน์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) กาลังถูกตังค
้ าถามและถูกท้ าทายจากแนวคิดทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ ที่พฒ
ั นาขึ ้นมาใหม่อย่าง การบริ การสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS)
หรื อ การกากับดูแลภาครัฐแนวใหม่ (New Public Governance) ตลอดจนแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ ใน
ยุคหลังสมัยใหม่ (Postmodernism) เป็ นต้ น ซึ่งกระบวนทัศน์ทางการบริ หารจัดการภาครัฐต่างๆเหล่านี ้
เกิดขึ ้นเป็ นปฏิกิริยาตอบสนองต่อข้ อจากัดของกระบวนทัศน์การบริ หารราชการแบบดังเดิ
้ ม (OPA) ที่นบั วัน
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จะไม่สามารถให้ คาตอบต่อปั ญหาและความท้ าทายจากระบบการแข่งขันของประเทศในโลกยุคเศรษฐกิจ
บนฐานของความรู้ได้

จากการจัดการภาครั ฐแนวใหม่ (NPM) สู่ การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS)
จากการที่ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ได้ ส่งผลให้ เกิดการปฏิรูประบบราชการใน
ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาดังที่มองเห็นเป็ นรูปธรรม ได้ แก่ การแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ
การจ้ างเหมางานเอกชน การใช้ กลยุทธ์แบบธุรกิจเอกชน การมองประชาชนเป็ นลูกค้ า หรื อการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจการค้ าแบบทุนนิยมเสรี เป็ นต้ น ทังหมดนี
้
้ส่งผลให้ เส้ นแบ่งระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชนมี
ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ คือ เป็ นการปฏิ รูประบบราชการในแบบที่มุ่งนาเอาอุดมการณ์ ของ
ระบบตลาดเข้ า สู่ภ าครั ฐ (Marketization of the State) (Osborne and Gaebler, 1992) อย่ า งไรก็ ต าม
ในทางปฏิบตั ิจริง NPM เริ่มมีกระแสถูกวิพากษ์ วิจารณ์ว่าการมองสถานะประชาชนพลเมืองให้ มีฐานะเป็ น
ลูกค้ า อาจเป็ นวิธีคิดในเชิงธุรกิจมากเกิ นไปจนอาจมองข้ ามความเป็ นพลเมืองที่ มีสิทธิ ตามที่ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญรับรองความเสมอภาค
เพื่ อเสนอคาตอบต่อประเด็นปั ญ หาเหล่านี ้ นักวิชาการด้ านการบริ หารรัฐกิจ ชื่อ Denhardt and
Denhardt (2000) ได้ เสนอทางเลื อ กใหม่ ท างการบริ ห ารภาครั ฐ ที่ เน้ น คุณ ค่ า ของความเป็ น พลเมื อ ง
(Citizenship) ในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคม และ แนวคิดที่ว่า
ราชการควรบริ หารโดยการสร้ างเครื อข่ายและความร่ วมมื อในสั งคมมากกว่าจะมี บ ทบาทในเชิ งกากั บ
(Steer) หรื อ ควบคุม (Control) สังคม (Denhardt and Denhardt, 2000)
ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว การบริ การสาธารณะแนวใหม่ (NPS) มีจุดเน้ นที่ค่านิยมประชาธิ ปไตยและ
ความเป็ นพลเมื อง ภายใต้ แนวคิดล่าสุด ทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ นี ้ รัฐ จะส่ง มอบบริ การเพื่ อประโยชน์
สาธารณะ บนหลักการเจ็ดประการคือ 1) การให้ บริการประชาชนในฐานะพลเมืองแห่งรัฐ (Citizens) มิใช่
ลูกค้ า (Customers) 2) บริ หารราชการโดยถือผลประโยชน์แห่งสาธารณะเป็ นเป้าหมาย มิใช่เ ป็ นเพียงผล
พลอยได้ จากกระบวนการปฏิ รูปที่ตนสร้ างขึ ้น 3) ให้ คุณค่าความเป็ นพลเมืองและการบริ การสาธารณะ
เหนื อ ความเป็ นผู้ป ระกอบการ ในทัศนะนี ้ คน ต้ องได้ รับ ความส าคัญ มากกว่า ประสิท ธิ ภ าพการผลิ ต
4) ผู้บริหารภาครัฐควรเรี ยนรู้ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ แต่นาไปปฏิบตั ิตามหลักประชาธิปไตย 5) ตระหนักว่า
การสร้ างให้ เกิดภาระรับผิดชอบ (Accountability) พร้ อมไปกับ การตอบสนองเป้าหมายและผู้มีส่วนได้ เสีย
ทุกฝ่ าย เป็ นกระบวนการที่ละเอียดอ่อนและใช้ เวลา 6) รัฐเป็ นผู้นาในการให้ บริการโดยยึดคุณค่าทางสังคม
มากกว่าจะเป็ นผู้กากับ หรื อ ควบคุมทิศทางของสังคม และ 7) เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมคิดร่วมทาโดย
ภาคประชาชน โดยการสร้ างหน้ าต่างแห่งโอกาส สร้ างเครื อข่ายความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนให้ เกิดขึ ้น (Denhardt and Denhardt, 2011)
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ข้ อเสนอของ NPS ที่ ได้ กล่าวมาทัง้ หมดข้ างต้ นนี ้ สอดคล้ องกับบริ บทการเมื องการปกครองใน
หลายๆ ประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ซึง่ พบว่าการประยุกต์ใช้ กระบวนทัศน์ NPM มักจะ
ไม่บรรลุผลในการพัฒ นาประเทศเท่าที่ควร (Robinson, 2015) ซึ่งอาจเป็ นเพราะข้ อบกพร่ องในประเด็น
ต่างๆ ของ NPM ที่ ชี ใ้ ห้ เห็น โดยแนวคิด NPS ในฐานะที่ เป็ น สมมติฐ านแย้ ง (antithesis) หรื อ อาจเป็ น
เพราะประเทศกาลังพัฒนาขาดโครงสร้ างพื ้นฐานในการรองรับระบบการให้ บริการประชาชนในฐานะลูกค้ า
ได้ อย่างเต็มที่ และ ฝ่ ายการเมืองก็ไม่มี ธรรมาภิบาลพอที่จะบริ หารประเทศแบบการบริ หารธุรกิจ ตลอดจน
การที่ NPS ให้ เหตุผลที่ไม่เห็นด้ วยกับตัวแบบเศรษฐศาสตร์ และทางเลือกสาธารณะที่เป็ นพื ้นฐานของ NPM
เพราะมนุษย์ล้วนมีข้อจากัดในการใช้ เหตุผลและทักษะในการตระหนักรู้ที่แตกต่างกัน
ดังกรณีของประเทศไทยในปั จจุบนั ที่รณรงค์ให้ ประชาชนมีความเป็ น “พลเมือง” (citizen) และ ให้
ใช้ เป็ นคาเรี ยกไม่ใช่ “ผู้รับบริ การ” “ราษฎร์ ” หรื อ แม้ กระทั่ง “ประชาชน” ภายใต้ วาทกรรม “ประชารัฐ ”
ประชาชนคือ “พลเมือง” ที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) มากกว่าผลประโยชน์
ปั จเจกบุคคล (Individual Interests) เมื่อพิจารณาจะประเด็นนี ้ จะเห็นว่า NPS ค่อนข้ างจะได้ เปรี ยบกว่า
NPM ในฐานะของหลักพื ้นฐานด้ านนโยบายรัฐบาลของประเทศกาลังพัฒนาที่มีแนวโน้ มค่อนไปทางการใช้
อานาจพิเศษในการบริ หารประเทศ และ มีคา่ นิยมหลักที่ยงั เชื่อว่าการใช้ วิจารณญาณของปั จเจกบุคคลอาจ
ไม่ได้ วางอยูบ่ นหลักเหตุผลเสมอไป
กรณีของประเทศไทยภายใต้ บริ บททางการเมืองและสังคมปั จจุบนั หลัก NPS จึงถูกใช้ เป็ นคาตอบ
ในเชิ งนโยบายการบริ ห ารประเทศมากกว่า หลัก NPM ซึ่ง เชื่ อ กัน ว่าเคยถูกใช้ เป็ นกรอบในการบริ ห าร
ประเทศแบบบริ หารกิจการเอกชน โดยในความเป็ นจริ งแล้ ว การบริ หารงานองค์การภาครัฐย่อมมีความ
สลับซับซ้ อนในเชิงภารกิจและส่งผลต่อประชาชนมากกว่าการบริ หารงานในภาคธุรกิจเอกชน บางครัง้ การ
ลดกฎระเบียบอาจมีความยืดหยุ่นในการบังคับใช้ จนเกิดช่องโหว่ นาไปสู่การทุจริ ตเชิงนโยบายและความ
ขัดแย้ งต่อผลประโยชน์โดยรวมในระยะยาวของประเทศชาติ เพราะการที่รัฐสวมวิญญาณผู้ประกอบการมา
บริ หารประเทศนัน้ ทาให้ ขาดการตรวจสอบที่ดี และ นาไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ให้ ตนเองและพวก
พ้ องได้
ดังนันกรอบการมองของ
้
NPM ที่อธิบายความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ให้ บริ การ (Service Provider) กับ
ผู้บ ริ โภค (Customers) ตามแนวคิด NPM จึงแทนที่ ด้ วยกรอบการมองความสัม พัน ธ์ ระหว่าง “รัฐ ” กับ
“พลเมือง” ตามแนวคิด NPS แต่อย่างไรก็ตาม NPS ก็มีจุดบกพร่ องจากการที่พยายามมุ่งให้ เหตุผลที่จะ
หักล้ าง NPM มากเกินไป บกพร่องในเชิงตรรกะ อาทิเช่น การที่นกั วิชาการที่เชื่อมัน่ ใน NPS กล่าวว่า NPM
ลดฐานะของประชาชนที่มีสิทธิหน้ าที่ของความเป็ นพลเมืองให้ เหลือแค่ความเป็ นผู้ซื ้อสินค้ าและบริ การ
เท่านัน้ และบอกว่าผู้ที่ไม่ได้ เสียภาษี (หรื อไม่มีความสามารถที่จะเสียภาษี) เช่น เด็ก คนชรา ผู้พิการ ที่ไม่มี
รายได้ จะไม่ได้ รับ การบริ ก ารจากรัฐ ตามแนวคิด ของ แต่ในความเป็ น จริ ง แล้ ว NPM ถื อ ว่าการบริ ก าร
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สาธารณะขันพื
้ ้นฐานเป็ นหน้ าที่ของรัฐ ถ้ าส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายแล้ ว จึงค่อยไป
ท างานพิ เ ศษเพื่ อ สร้ างรายได้ เ ข้ า สู่ ห น่ ว ยงานแบบภาคเอกชน ซึ่ ง จะท าให้ รั ฐ บาลมี คุณ สมบัติ ข อง
ผู้ประกอบการที่บริ หารงบประมาณแผ่นดินแล้ วไม่ขาดทุน เป็ นการใช้ เงินภาษีประชาชนอย่างคุ้มค่ า และ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ นี่ คือ ปรากฏการณ์ ที่ บ างครั ง้ แนวคิด ที่ ม าที่ ห ลังมักจะมุ่ง หัก ล้ างแนวคิดก่ อ นหน้ าที่ เป็ น
เป้าหมายจนอาจละเลยความถูกต้ องทางวิชาการจึงมีทงเหตุ
ั ้ ผลทังที
้ ่สมควรต้ องพิจารณากระบวนทัศน์ใหม่
หลัง NPM และเหตุผลที่ต้องคงหลักการบางอย่างของ NPM ไว้ แต่อย่างไรก็ตาม ค่านิยมและการตระหนัก
ของสัง คมในแนวทางประชาสัง คม (civil society) ท าให้ NPS กลายมาเป็ น ความท้ าทายในกรอบการ
บริ หารภาครัฐ ส่วนจะเข้ ามาแทนที่ NPM ในกระแสการบริ หารจัดการภาครัฐในระดับสากลหรื อไม่นนเป็
ั้ น
เรื่ องที่แวดวงวิชาการด้ านรัฐประศาสนศาสตร์ ต้องติดตามเฝ้าดูตอ่ ไป

การวิเคราะห์ รูปแบบการจัดองค์ การภาครั ฐโดยใช้ ทฤษฎีโครงสร้ างเชิงสถานการณ์
ทฤษฎี โครงสร้ างเชิ ง สถานการณ์ (Structural Contingency Theory) มี ฐ านคติ ว่ า องค์ ก ารมี
ปฏิ สัม พันธ์ โต้ ตอบกับสิ่ งแวดล้ อมเสมอไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรื อไม่ก็ตาม ดังนัน้ ความสามารถในการ
ปรับ ตัวให้ เข้ ากับ สิ่ งแวดล้ อมที่ มี ก ารแข่ง ขัน และมี พ ลวัติสูง จึงเป็ น ปั จ จัย ที่ จ ะชี ว้ ัดการอยู่รอดและการ
เจริญเติบโตขององค์การ จากการที่ทฤษฎีองค์การในยุคปั จจุบนั อยูบ่ นพื ้นฐานของแนวคิดสิ่งแวดล้ อมแบบ
เปิ ด โดยระดับความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้ อม มีทงที
ั ้ ่เป็ นความสัมพันธ์แบบแน่นแฟ้น (tight
coupling) หมายความว่า ถ้ าสิ่งแวดล้ อมเปลี่ยนไปอย่างไร องค์การจะได้ รับผลกระทบนันโดยตรงทั
้
นทีและ
ต้ องเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม ในขณะที่ความสัมพันธ์ แบบหลวม
(loose coupling) มี ความหมายว่า องค์การไม่เพี ยงแต่สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมเท่านัน้ แต่
องค์การยังสามารถนาการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งแวดล้ อมนัน้ ได้ อีกด้ วย ทฤษฎี โครงสร้ างเชิงสถานการณ์ ม อง
องค์การเป็ นระบบที่มีปัจจัยนาเข้ า กระบวนการและผลผลิต ระบบจะพยายามรักษาตนเองให้ อยู่รอด และ
ในระบบเปิ ดจะมีทางเลือกที่ดีที่สดุ หลายทาง (equifinality) ดังนัน้ ทฤษฎีโครงสร้ างเชิงสถานการณ์จึงเสนอ
ว่าโครงสร้ างองค์การที่ดีที่สุดไม่ได้ มีอยู่แบบเดียว แต่ โครงสร้ างองค์ การที่ดีที่สุดจะต้ องมีความสอดคล้ อง
(fit) กับสิ่งแวดล้ อมที่กาหนดสถานการณ์นนๆ
ั ้ (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2546 )
ตามหลักการจัดโครงสร้ างเชิงสถานการณ์ โครงสร้ างขององค์กรภาครัฐในกระแสการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ ควรมุ่งไปที่การปรับขนาดให้ เล็กลงและเพิ่มความคล่องตัวในเชิงการบริ หารจัดการ โดยพิจารณา
จากภารกิจสาธารณะขององค์กรและปั จจัยด้ านอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้ อมการบริ หารจัดการ กลยุทธ์ เชิงรุ ก
ความสามารถในการปรับใช้ เทคโนโลยี ตลอดจน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์การ เป็ นต้ น
ในกรณีของ องค์การในระบบราชการดังเดิ
้ มที่เป็ นภารกิ จด้ านการปกครอง ยังต้ องมีโครงสร้ างการทางานที่
ยึดโยงกับกฎระเบียบค่อนข้ างสูง ยังทางานแบบที่ต้องมีลายลักษณ์ อกั ษร (ไม่ว่าจะเป็ นเอกสารกระดาษ
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หรื อ e-document) และยังคงต้ องพึ่งพาเทคโนโลยีสาหรับงานประจา (routine technology) ในระดับสูง
ทั ง้ หมดนี ไ้ ม่ ใ ช่ สิ่ ง ล้ าสมั ย เสมอไป ทฤษฎี โ ครงสร้ างเชิ ง สถานการณ์ มองว่ า ทฤษฎี ร ะบบราชการ
(Bureaucracy) จะล้ าสมัยหรื อไม่นนั ้ ขึ ้นอยูก่ บั บริ บทที่กาหนดโดยตัวแปรเชิงสถานการณ์อื่นๆในระบบการ
บริหารจัดการขององค์การนันๆ
้ (Mintzberg, 1983; Morgan, 1997)
ดังนัน้ ในกรณี ของการปฏิ รูปองค์กรภาครัฐตามคากล่าวที่ว่า “Bureaucracy is Dead” อาจไม่ใช่
สูตรสาเร็ จทัง้ หมดสาหรับการกาหนดโครงสร้ างที่เหมาะสมกับองค์กรภาครัฐทุกประเภทในกระแสการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริ หารองค์การภาครัฐในปั จจุบนั ในส่วนขององค์การภาครัฐรู ปแบบพิเศษ
ต่างๆ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ (ทังแบบดั
้
งเดิ
้ มและที่มีสถานะเป็ นบริ ษัทมหาชน) ที่มีภารกิจในการตอบสนอง
ปั ญหาและโอกาสของประชาชนในสังคมสมัยใหม่ จึงต้ องการรูปแบบโครงสร้ างองค์การที่มีความคล่องตัว
กว่าองค์การระบบราชการที่มีภารกิจทางการปกครอง ในการขับเคลื่อนองค์การภาครัฐรูปแบบพิเศษเหล่านี ้
จึงเหมาะสมกับโครงสร้ างองค์การแบบสิ่งมีชีวิต (Organic structure) ที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า เพราะใน
การปรับเปลี่ยนวิธีการบริ หารองค์กรภาครัฐตามแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ แบบดังเดิ
้ มมาสู่แนวคิดการ
จัด การภาครั ฐ แนวใหม่นัน้ การจัด โครงสร้ างองค์ การแบบเครื่ อ งจักร (Mechanistic structure) การจัด
โครงสร้ างองค์ ก ารแบบสิ่ ง มี ชี วิ ต (Organic structure) และ การจัด โครงสร้ างองค์ ก ารแบบเครื อ ข่ า ย
(Network structure) ต่างมีความสามารถในการตอบสนองภารกิจสาธารณะที่ถกู กาหนดไว้ ในแต่ละด้ านที่
แตกต่างกัน (Daft, 1998) โครงสร้ างแบบสร้ างมีชีวิต และ โครงสร้ างแบบเครื อข่าย อาจสร้ างความยืดหยุ่น
และความสามารถในการปรับตัวได้ มากกว่าสาหรับกรณี ขององค์กรภาครัฐที่มีภารกิจบนฐานความรู้ และ
ข้ อมูลข่าวสารในขณะที่โครงสร้ างแบบเครื่ องจักรอาจมุ่งไปที่ประสิทธิผลของการใช้ อานาจปกครอง เพื่อ
ดูแลความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม เป็ นต้ น

บทสรุ ป
การเปลี่ ย นย้ า ยกระบวนทัศ น์ ท างรั ฐ ประศาสนศาสตร์ จ ะเป็ น การพัฒ นาของคู่ค วามขัด แย้ ง
(Dialectic) ระหว่างหลักคิดของความมี เหตุผล (Rationality) กับหลักคิดด้ านมนุษ ยนิยม (Humanism)
เปรี ยบได้ กบั ลูกตุ้ม (pendulum) ของนาฬิกาโบราณที่ เมื่อมีแรงเหวี่ยงไปในทิศทางหนึง่ แล้ วจะมีแรงเหวี่ยง
กลับไปในทิศทางตรงกันข้ ามเสมอ การที่แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) เน้ นมิติของความมี
เหตุผ ลในการให้ บริ ก ารของรั ฐ สู่ป ระชาชนมากเกิ น ไป ก็ จ ะเกิ ด ปฏิ กิ ริย าต่อ ต้ า นที่ อ ยากให้ หัน มาให้
ความสาคัญกับมิติด้านมนุษย์มากขึน้ จึงเกิดแนวคิดการบริ การภาครัฐแนวใหม่ (NPS) ซึ่งเป็ นแนวคิดหลัง
ยุคการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) และเชื่อว่าหาก NPS เน้ นแนวคิดมนุษยนิยมสูงเกินไป แนวคิดด้ าน
เหตุผลก็จะกลับมาอีกครัง้ แนวคิดการบริ หารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) เป็ นหลักการบริ หารที่มีความ
เป็ นสากล สามารถปรับใช้ กบั ภารกิจองค์การได้ หลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นระบบราชการ ซึง่ มีภารกิจเน้ นไป
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ในเชิงการปกครอง หรื อ รัฐวิสาหกิจที่เน้ นการให้ บริ การสาธารณูปโภคแก่ประชาชน แต่ในขณะเดียวกับก็
ต้ องมี ความยั่งยื นในเชิงการประกอบการ (entrepreneurship) และ การเติบโต เช่น องค์การมหาชนใน
รู ปแบบใหม่ๆ ที่มี ความจาเป็ นอย่างมากในฐานะกลไกขับเคลื่อนความสามารถในเชิงแข่งขันและความ
ยัง่ ยืนในการพัฒนาประเทศ ส่วนแนวคิด NPS จะเน้ นความสาคัญของการรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public
Accountability) มากกว่ า การตอบสนองผู้บ ริ โภคภายใต้ ก ลไกการตลาดแบบ NPM ที่ อ าจมองข้ า ม
ความสาคัญของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในการบริ หารสาธารณะตามหลักการประชาธิปไตย ที่ถือ
ว่าประชาชนมีสถานะเป็ นพลเมืองซึง่ มีทงสิ
ั ้ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ รัฐและบุคลากรของรัฐต้ องรับใช้
ประชาชน (Serving) โดยเปลี่ยนจากการใช้ อานาจปกครองในการบริ หารราชการ มาเป็ นบทบาทในการ
เจรจาประสานผลประโยชน์ และเป็ นสื่อกลางในการประสานค่านิยมร่วมกันในหมูพ่ ลเมือง ชุมชน และกลุ่ม
ทางสังคมต่างๆ ซึ่งกลไกที่จะนาไปสู่ประสิทธิภาพของการบริ หารราชการและสร้ างให้ เกิดเครื อข่ายความ
ร่ ว มมื อ ที่ ตัง้ อยู่ บ นความสมดุล ในการตรวจสอบความโปร่ ง ใสและภาระรั บ ผิ ด ชอบระหว่ า งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนต่อไป
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะการบริ หารราชการไทยจะยังอยู่ในยุคของ NPM หรื อกาลังจะเปลี่ยนแปลง
ไปสู่ก ารปรั บ ใช้ แ นวคิ ด NPS ก็ ต าม ควรมองเป้า หมายของการบริ ห ารราชการในภาพใหญ่ ที่ อ าจไม่
จาเป็ นต้ องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอไป ในกรณีของประเทศกาลังพัฒนาควรมีการเลือกสรรปรับใช้
กระบวนทัศน์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ เหล่านี ้ได้ ทงหมด
ั้
ทังนี
้ ้เพื่อเป้าหมายคือการพัฒนาระบบราชการให้
เป็ นกลไกของรัฐที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยัง่ ยืน
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