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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษารูปแบบโครงสร้างตามสถานการณ์ที่สอดคล้องต่อการปรับใช้
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ในองค์การภาครัฐไทยและ 2) ก าหนดข้อเสนอแนะการจัดการองค์การภายใต้
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสาธารณะยุคใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทและรูปแบบเฉพาะขององค์การภาครัฐไทย โดย
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และการศึกษา
ข้อมูลเอกสาร   ผลการวิจัยสรุปได้ว่า รูปแบบโครงสร้างองค์การภาครัฐไทยที่รองรับแนวคิดและแนวทางการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ ต้องเป็นโครงสร้างแบบกระจายอ านาจ หรือเอ้ือต่อการกระจายอ านาจ และค านึงถึงความ
เหมาะสมกับบริบทของการบริหารราชการและการจัดการสาธารณะในประเทศไทย ข้อเสนอแนะคือการกระจาย
อ านาจลงสู่ท้องถิ่น กระจายอ านาจโดยแยกระหว่างโครงสร้างส่วนบนในระดับผู้ก าหนดและก ากับนโยบาย กับ
โครงสร้างส่วนล่างในฐานะฝ่ายน านโยบายไปปฏิบัติ สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม และภาคเอกชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมลงมือท า และก าหนดระดับการกระจายอ านาจตามคุณ ลักษณะของพันธกิจ
หรือภารกิจสาธารณะ หรือการสนับสนุนแยกตามมิติต่างๆ ของงานสาธารณะ 

 
ค าส าคัญ: การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS)  การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) องค์การภาครัฐไทย 

โครงสร้างเชิงสถานการณ์  
 
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 
 
บทน า 

ระบบราชการและองค์การภาครั ฐ ใน
ประเทศ ก าลังพัฒนา ด าเนินผ่านแนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแบบดั้งเดิม (Old Public Administration--
OPA)  เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ แนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management---NPM  
และก าลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงที่มากับแนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public 
Service- NPS) ตลอดจนการก ากับดูแลสาธารณะ
แนวใหม่ (New Public Governance) (Dunleavy 
and Hood, 1994; Denhardt and Denhardt, 
2000; Osborne, 2006)  แต่อย่างไรก็ตาม การ
บริหารและการจัดการสาธารณะในประเทศก าลัง
พัฒนา ยังคงยึดถือแนวทางนโยบายและการปฏิบัติที่
มีต้นแบบทางความคิดและทฤษฎีมาจากกลุ่ ม
ประเทศตะวันตก แต่ในการลงมือปฏิบัติจริงจะยังคง
ไปในแนวทางการบริหารรัฐกิจแบบดั้งเดิมของแต่ละ
ประเทศเป็นส่วนใหญ่ ด้วยข้อจ ากัดด้านโครงสร้าง
และการเปลี่ยนแปลงในบริบทของการจัดการ
สาธารณะสมัยใหม่นี้ ส่งผลให้ประเทศก าลังพัฒนามี
แนวโน้มที่จะพิจารณาเลือกใช้รูปแบบการจัดการ
ภาครัฐแบบผสมผสาน (A Hybrid Form of Public 
Management) (Robinson, M., 2008) ที่
ประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารและ
การจัดการภาครัฐร่วมสมัยที่เกิดขึ้น  และด ารงอยู่

อย่างหลากหลาย ดังนั้น กระบวนการบริหารงาน
สาธารณะของประเทศก าลังพัฒนา จึงเน้นที่การปรับ
แนวคิดทฤษฎีการจัดการสาธารณะแบบสากล  ให้
สอดคล้องกับบริบททางโครงสร้างทางสังคมและ
วัฒนธรรมของการน าไปปฏิบัติจริงในประเทศของ
ตน  (Robinson, M., 2015) 

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสาขาวิชาการและ
วิชาชีพด้านจัดการสาธารณะในระดับสากลที่ส่ง
กระทบต่อการบริหารราชการไทยตามที่ได้กล่าวมา
ทั้งหมดนี้ น าไปสู่ค าถามที่ว่า โครงสร้างเชิงสถาบัน
และกลไกพ้ืนฐานของระบบราชการในประเทศส่งผล
ต่อความส าเร็จของการปรับใช้แนวคิดทางการจัดการ
สาธารณะสมัยใหม่เหล่านี้หรือไม่อย่างไร และ
โครงสร้างระบบราชการไทยที่มีความเหมาะสมต่อ
แนวคิดการจัดการภาคร่วมสมัยเหล่านี้ควรมีลักษณะ
อย่างไร ดังที่จะอธิบายอย่างเฉพาะเจาะจงในส่วน
ของของปัญหาเหล่านี้ต่อการก าหนดโครงสร้างของ
องค์การภาครัฐที่มีความสอดคล้องกับ แนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของพลเมือง (Citizen Engagement) ตาม
กระแสสากลของการพัฒนาระบบราชการและการ
จัดการสาธารณะในยุคปัจจุบัน  (Pierre, J. and 
Peters B., 2000).  

บทความวิจัยนี้ศึกษารูปแบบโครงสร้างตาม
สถานการณ์ (Structural Contingency) ของ
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องค์การภาครัฐไทย ที่สอดคล้องกับการน าแนวคิด 
NPS มาปรับใช้ เพ่ือศึกษาประเด็นปัญหาว่า การที่
องค์การภาครัฐไทยในปัจจุบันจะสามารถน าแนวคิด
การบริการ NPS มาปรับใช้ให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพและความยั่ งยืนนั้น ควรก าหนด
รูปแบบโครงสร้างองค์การและการจัดการอย่างไร 
รวมทั้งการศึกษาเพ่ือก าหนดข้อเสนอแนะการ
ประยุกต์แนวคิด NPS ที่มีความสอดคล้องกับบริบท
และรูปแบบเฉพาะของประเทศไทย ตลอดจนเรียนรู้
แนวคิดนี้ เพ่ือน าไปพัฒนาระบบราชการไทยให้มีขีด
ความสามารถในเชิ งการแข่ งขันและสามารถ
ตอบสนองภารกิจสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
ธรรมาภิบาล และความยั่งยืน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1 .  เ พ่ื อศึ กษารู ปแบบโครงสร้ า งตาม
สถานการณ์ที่สอดคล้องต่อการปรับใช้แนวคิดการ
บริการสาธารณะแนวใหม่ในองค์การภาครัฐไทย 

2. เ พ่ือก าหนดข้อเสนอแนะการจัดการ
องค์การภายใต้แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ
สาธารณะยุคใหม่ที่สอดคล้องบริบทและรูปแบบ
เฉพาะขององค์การภาครัฐไทย 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. ใช้เป็นรายงานในการจัดท านโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การภาครัฐ 
 2. เป็นการต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ใหม่
ในสาขาการจัดการภาครัฐ ที่มาจากผลการวิจัยเชิง
ประจักษ์ที่ ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการแสวงหา
ค าตอบเชิงลึก 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิด 
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS)  
 มีนักวิชาการได้ให้ความหมายโดยสรุปว่า 
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ คือ “ชุดของ
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของการจัดการสาธารณะ
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) ที่ให้ความส าคัญกับพ้ืนฐานความ

เป็นประชาธิปไตย และการสร้างความผูกพันของ
พลเมือง” นักวิชาการด้านการจัดการภาครัฐ Janet 
V. Denhardt และ Robert B. Denhardt ผู้ซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการน าเสนอแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ได้กล่าวไว้ในส่วนบทน าของ
หนังสือของพวกเขาว่า “บุคลากรภาครัฐไม่ได้มี
หน้าที่ ส่งมอบบริการสู่ลูกค้าแต่มีหน้าที่ส่งมอบ
ประชาธิปไตย” (Denhardt and Denhardt, 
2011: xi) ค ากล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า NPS เป็น
แนวคิ ดที่ ใ ห้ ค ว ามส า คัญกั บ เ รื่ อ งคุณค่ าหรื อ
อุ ด ม ก า ร ณ์  ที่ อ ยู่ บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง ค่ า นิ ย ม
ประชาธิปไตย (Value of Democracy) ความเป็น
พลเมือง (Citizenship) และผลประโยชน์สาธารณะ 
(Public Interests)  
  ในเชิงการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม Denhardts 
เสนอให้ย้อนกลับไปมองที่หลักการพ้ืนฐานของระบบ
ราชการ นั่นคือ การให้บริการ (Serving) ไม่ใช่การ
เข้าไปก าหนดทิศทาง (Steering) อย่างที่ผ่านมา 
NPS เป็นขบวนการที่สร้างความเป็นพลเมืองแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic Citizenship) ส่งเสริม
ความเป็นชุมชนและภาคประชาสังคม ประยุกต์หลัก
มนุษยนิยม (Humanism) ในการจัดการ รวมทั้งการ
ใช้แนวคิดเชิงการวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse) 
โดยได้เสนอหลักการของการให้บริการของภาครัฐใน
แนวทางใหม่ ภายใต้หลักการที่บุคลากรภาครัฐที่มี
หน้าที่ช่วยเป็นกลไกประสานให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการจัดการสาธารณะด้วยตนเองมากกว่าที่
จะให้รัฐผูกขาดบทบาทและหน้าที่ ในการเข้าไป
ควบคุมและก ากับสังคม (Denhardt and 
Denhardt, 2000)  

Denhardts แยกแยะความแตกต่างระหว่าง
แนวคิดนี้กับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐอ่ืนๆที่
เคยมีมาก่อนหน้านั้น โดยพวกเขาได้ให้ค าอธิบาย 
NPS ในมิติต่าง ๆ ไว้ดังนี้   
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1. พ้ืนฐานทางทฤษฎีและที่มาของความรู้ : 
NPS มีที่มาจากทฤษฎีประชาธิปไตย แนวทางการ
แสวงหาและสร้างความรู้ที่หลากหลาย ทั้งปฏิฐาน
นิยม การตีความ การวิพากษ์ ตลอดจนแนวคิดหลัง
สมัยใหม่นิยม  

2 . ก า ร ใ ห้ เ ห ตุ ผ ล ก า กั บ รู ป แบบ ขอ ง
พฤติกรรมมนุษย์ NPS เชื่อว่ามนุษย์โดยทั่วไปมี
เหตุผลตามกลยุทธ์ที่คาดหวังความได้เปรียบ โดย
ทดสอบจากหลายมิติ อาทิ เช่น ในเชิงการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และ องค์การ เป็นต้น ไม่ใช่เหตุผล
เชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเดียว 

3 . การตีความและให้ความส าคัญกับ
ผลประโยชน์สาธารณะ ควรมาจากการพูดคุยสาน
เสวนา (Dialogue) ระหว่างสมาชิกในสังคมหนึ่งๆ 
เพ่ือหาค่านิยมร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

4. บทบาทของรัฐบาลในทัศนะของ NPS  
คือ การให้บริการ (Service) แต่เป็นการให้บริการใน
ลักษณะของการเป็นตัวกลางที่ท าหน้าที่เป็นผู้เจรจา
ต่อรองประสานผลประโยชน์ระหว่างพลเมืองและ
กลุ่มตัวแทนชุมชนต่างๆ ตลอดจนการสร้างค่านิยม
ร่ วมให้ เ กิดขึ้ น ในระดับต่ า งๆ ของสั งคมและ
ประเทศชาติ 

5 . กลไกที่ ใช้ เ พ่ือบรรลุ เป้าประสงค์เชิง
นโยบาย คือ NPS ด าเนินการโดยเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างองค์การภาครัฐ องค์การที่ไม่แสวงหา
ผลก าไร  องค์การภาคเอกชน ประชาสังคม และ 
ภาคประชาชนเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ได้ตก
ลงไว้ร่วมกัน 

6. แนวทางสู่หลักประกันการปฏิบัติงาน : 
นอกเหนือจากการท าข้อตกลงที่เป็นทางการ NPS ได้
มีการใช้หลักประกันการปฏิบัติงานหลากหลาย
แนวทางในหลายมิติ ทั้งตัวบทกฎหมาย ค่านิยมร่วม
ของชุมชน ปทัสถานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ   
ผลประโยชน์ 
ร่วมของพลเมือง เป็นต้น 

7. การให้อ านาจในการตัดสินใจ ในทัศนะ 
NPS นักบริหารภาครัฐยังสามารถใช้ดุลพินิจของ
ตนเองได้ในระดับหนึ่ง แต่ต้องเป็นความรับผิดชอบ
ต่อกันที่พร้อมจะถูกตรวจสอบจากภาครัฐและ
พลเมืองได ้

8. ฐานคติเกี่ยวกับโครงสร้างองค์การ NPS 
เน้นโครงสร้างแบบความร่วมมือโดยอาศัยภาวะผู้น า
ที่มีอยู่ทั้งภายในและภายนอกระบบราชการเป็นตัว
สร้างและรักษาโครงสร้ างองค์การในลักษณะ
เครือข่าย 

9. ฐานคติเกี่ยวกับแรงจูงใจพ้ืนฐานของ
บุคลากรและผู้บริหารภาครัฐ NPS เชื่อมั่นในการ
ให้บริการสาธารณะและความมุ่งมั่นในการลงมือท า
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
หลักการของความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมที่
องค์การต้องเผชิญ โดยถือว่าความไม่แน่นอนเหล่านี้
เป็นตัวแปร (Variables) ที่องค์ การยากที่จะควบคุม  
หรือท านายได้ (Daft,1998) ในการรับมือกับความไม่
แน่นอนในสภาพแวดล้อมองค์การเป็นรากฐานที่ท า
ให้นักทฤษฎีองค์การ พัฒนาทฤษฎีโครงสร้างตาม
สถานการณ์ข้ึนมา ซึ่งยังคงเป็นแนวคิดกระแสหลักใน
การออกแบบโครงสร้างและวิเคราะห์องค์การจนถึง
ยุคปัจจุบัน (Scott, 1992) 

นักทฤษฎี โครงสร้ า งตามสถานการณ์ 
น าเสนอแนวคิดใหม่ (ในยุคนั้น) ว่าโครงสร้างองค์กร 
ที่ดีที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับ “สถานการณ์” เฉพาะในมิติ
ต่างๆที่องค์การนั้นเผชิญอยู่   หรือเป็นอยู่ในเวลา
นั้นๆ โดยปรกติแล้ว  องค์การหนึ่งๆจะอยู่ภายใต้
เงื่อนไขของสถานการณ์ที่ก าหนดโดยขนาดของ
องค์การ กลยุทธ์ที่ใช้ บริบททางสิ่งแวดล้อม และ 
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เทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบการ ตัวแปรพ้ืนฐาน
เหล่ านี้ ถื อ เป็ นตั ว ก าหนด โ คร งสร้ า งและกิ จ
กรรมการบริหารจัดการในองค์การว่าควรจะออกมา
เป็นแบบไหน และเมื่อไหร่ก็ตามที่ เกิดความไม่
สอดคล้องเหมาะสม (Mismatch) ระหว่างปัจจัยเชิง
สถานการณ์เหล่านี้กับโครงสร้างขององค์การที่
เป็นอยู่ ก็จะส่งผลให้ผลการท างานขององค์การลดลง 
(Hicks, McGovern and Earl 2000) ยิ่งไปกว่านั้น 
องค์  การควรจะต้องมีการเฝ้าจับตามองความ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรเชิงสถานการณ์เหล่านี้อย่าง
สม่ าเสมอ   ว่าโครงสร้างองค์การที่เป็นอยู่   ยังคงมี
ความสอดคล้องกันหรือไม่ ถ้าพบว่าเริ่มจะไปด้วยกัน
ไม่ได้ หรือไม่ลงตัวกัน ก็จ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน
โครงสร้ า ง ใหม่ ให้ กลับมาสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรในมิติต่างๆอย่างทันท่วงที 
(Mintzberg, 1979)  สิ่งที่เป็นหัวใจส าคัญของทฤษฎี
นี้คือการรักษาสมดุลของโครงสร้างองค์การในการ
ปรับตัวให้เข้ากับบริบทการจัดการ  
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)  
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่จะใช้เป็นแนวทางในการ
เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบปัญหาวิจัย
และวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ทั้งสองข้อ  
 
 
 

 
                                                                                                                     
 
 
 

 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 บทความวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Methodology) โดยขั้นตอน
การวิจัยจะประกอบไปด้วย 

 1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary 
Research) โดยวิธีการส ารวจข้อมูลและทบทวน
วรรณกรรม ในการรวบรวมเอกสาร บทความ ต ารา 
และ ฐานข้อมูล ด้านแนวคิดการจัดการภาครัฐในระดับ
สากล และ น าข้อมูลทุติยภูมิ เหล่านี้มาประมวล 
วิ เคราะห์  สั งเคราะห์  เพ่ือแสวงหาค าตอบตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้ในเบื้องต้น 
การวิ จั ย เอกสารในระดั บทุ ติ ยภู มิ  (Secondary 
sources) รวมทั้งการใช้แนวทางการวิจัยแบบ
การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Research 
Method) ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth 
Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
เลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง นักวิชาการ 10 
คนที่ เลือกมาเป็นผู้ ให้ข้อมูลนั้น ผู้ วิ จั ยใช้ เกณฑ์
พิจารณาคัดเลือกจากการมีผลงานวิชาการ อาทิเช่น 
หนังสือ งานวิจัย หรือ บทความวิชาการ ที่พิสูจน์ได้ว่า
ผู้เขียนมีความเชี่ยวชาญและความลุ่มลึกในแนวคิดการ 
NPS ตลอดจนแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมสมัย
อ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน จากนั้นจึงด าเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยการพัฒนาข้อค าถามสัมภาษณ์แบบกึ่ ง
โครงสร้าง และ ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในกระบวนการ
ศึกษาวิจัย ซึ่งในที่นี้หมายถึง “ผู้ให้ข้อมูลหลัก” มี
ขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษางานเขียนทางวิชาการใน
ประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ในหัวข้อวิจัย สรรหา และ คัด
สรรนักวิชาการท่ีมีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่อง 
การพัฒนาระบบราชการตามหลักแนวคิดทฤษฎีการ
บริหารองค์การสาธารณะและด้านนโยบายสาธารณะ 
เป็นจ านวน 10 คน 
 ขั้นตอนที่ 2  เมื่อได้รายชื่อผู้ให้ข้อมูลหลัก 
ชุดแรกจ านวน 10 คนแล้ว ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลส าคัญอีก 8 คน โดยพิจารณาจากบุคลากรระดับ
ผู้บริหารที่มีความรู้ความช านาญในระดับนโยบายและ
การปฏิบัติในหน่วยงานหรือองค์การภาครัฐ ทั้งนี้

แนวคิด
การบริการ 
สาธารณะ 
แนวใหม่  

(NPS) 

โครงสร้าง
เชิง

สถานการณ์ 

บริบทเฉพาะ 
ทางการ 
จัดการ

สาธารณะ 

การปรับใช้
แนวคิด NPS 
ที่สอดคล้อง
กับหน่วย 

งานภาครฐั 
ของไทย 
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บุคลากรสายบริหารและปฏิบัติการในองค์การภาครัฐที่
คัดเลือกมาเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมด จะพิจารณาจาก 
1) การปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้มีการใช้แนวคิด NPS 
มาประยุกต์ใช้โดยสม่ าเสมอและเป็นส่วนหนึ่งของภาค
การปฏิบัติ 2) ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ เพ่ือคัดกรองกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 8 คนนี้จนมั่นใจได้ว่าเป็นผู้ศึกษาและฝึกฝน
แนวคิด NPS ในระดับหนึ่ง โดยทุกคนเป็นตัวแทนจาก
องค์การภาครัฐที่ปรับแนวคิด NPS ในพันธกิจหลัก อัน
ประกอบไปด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลยุติธรรม 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ดังนั้น จึงได้กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลักรวมทั้งสิ้น 18 คน ครอบคลุมทั้งในสาย
นักวิชาการ 10 คน และผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน
องค์การภาครัฐ 8 คน 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษารูปแบบโครงสร้างตามสถานการณ์ 
(Structural Contingency) ขององค์การภาครัฐของ
ไทยในปัจจุบัน ที่มีความสอดคล้องและเอ้ือต่อการปรับ
ใช้แนวคิด NPS ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีความ
เกี่ยวข้องกันในแง่มุมต่าง ๆ เหล่านี้ ได้แก่  
 1. การกระจายอ านาจ (Decentralization) 
พ้ืนฐานด้านโครงสร้างที่รองรับแนวคิดและแนวทางการ
บริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ควรเป็นโครงสร้าง
แบบกระจายอ านาจ (หรือโครงสร้างที่ เอ้ือต่อการ
กระจายอ านาจ) หากแต่ส่วนกลางต้องมีความจริงใจใน
การกระจายอ านาจและค านึงถึงความเหมาะสมกับ
บริบทของการบริหารราชการและการจัดการสาธารณะ
ในประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขที่ควรพิจารณาดังนี้     
1) กระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น ส่วนกลางดูแลนโยบาย
หลักๆ ของประเทศ  2) การกระจายอ านาจท าโดยแยก
ระหว่างโครงสร้างส่วนบนในระดับผู้ก าหนดและก ากับ
นโยบาย และ โครงสร้างส่วนล่างในฐานะผู้ก ากับ
นโยบาย ที่ควรดึงผู้มีส่วนร่วมนอกภาครัฐเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและร่วมลงมือท า และ 3) กระจาย

อ านาจตามคุณลักษณะของพันธกิจหรือภารกิจ
สาธารณะ แยกตามมิติต่าง ๆ ของงานสาธารณะที่
บางอย่างจ าเป็นต้องรวมอ านาจ  
 2. การปรับลดขนาด และการรื้อปรับ
โครงสร้างองค์การภาครัฐ (Downsizing and 
Restructuring)  มีความจ าเป็นที่สอดคล้องต่อการปรับ
ใช้แนวคิด NPS เนื่องจากบริบทการจัดการในโลกยุค
ใหม่ มี ประเด็ นทางการเมื อง เศรษฐกิจ สั งคม 
สิ่งแวดล้อม และผลกระทบทางเทคโนโลยี ที่ก่อให้เกิด
ปัญหาเร่งด่วนและวิกฤติ (Emerging and Critical 
Issues) ท าให้ต้องอาศัยความรู้ความช านาญและทักษะ
การแก้ปัญหาและสร้างความยั่งยืน   จากการประสาน
ความร่วมมือจากตัวแทนนอกภาครัฐหลายๆ ฝ่าย การ
ยึดติดกับโครงสร้างที่ยังอยู่บนฐานความคิดแบบเดิมๆ 
จะท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาประเด็นสาธารณะได้
ทันท่วงที  ภายใต้ข้อจ ากัดของโครงสร้างองค์การและ
การจัดการภาครัฐที่เป็นอยู่ ดังนั้น ณ ขณะนี้ โครงสร้าง
ที่แบนราบ (Flat Organization) น าไปสู่การมีพ้ืนที่
ของบุคลากรในการใช้วิจารณญาณตัดสินใจและการ
แบ่งอ านาจที่เอ้ือให้สามารถท างานได้จริง (Personal 
Discretion and Empowerment) 

3. ความจ าเป็นของการคงความเป็นทางการ  
(Necessity of Formalization) โครงสร้างของภาครัฐ
ที่เหมาะสมกับการปรับใช้ NPS ควรเป็นโครงสร้างที่ลด
ความเป็นทางการให้เหลือน้อยเท่าที่จ าเป็น การลดกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และการละความยึดโยงต่อสายการ
บังคับบัญชา ต้องเริ่มจากการลดมุมมองและทัศนคติ
แบบสั่งการและบังคับบัญชา (Command and 
Control) แต่ไม่ใช่ทุกกรณีที่เราจะใช้การสื่อสารจาก
ล่างขึ้นบน หรือ สื่อสารในแนวขนานเสมอไป รูปแบบ
การสื่ อสารและการประสานงานแบบผสมผสาน 
(Hybrid) ที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ของปัญหาและ
โอกาสนั้น ๆ ได้ดีที่สุดควรน ามาใช้ อีกประเด็นหนึ่ง
ในการน าไปสู่การลดความเป็นทางการคือการลด
ความซ้ าซ้อนของพันธกิจและหน้าที่  
 4. สถานการณ์ที่ก าหนดความเหมาะสมใน
การใช้โครงสร้างแบบเครื่องจักร หรือแบบสิ่งมีชีวิต 
(Mechanic VS Organic Structure) โครงสร้างการ
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จัดการองค์การภาครัฐที่เหมาะสมกับการปรับใช้
แนวคิด NPS คือโครงสร้างแบบสิ่งมีชีวิต (Organic 
Structure) จากการศึกษาพบว่าระบบราชการไทย
ได้ก้าวผ่านมุมมองแบบเครื่องจักรที่มองในระบบปิด
มานานแล้ว  เพราะอยู่ภายใต้บริบทของการจัดการที่
แทบจะไม่แตกต่างจากภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ส่วนอ่ืนๆ จึงต้องพัฒนาตนเองให้มีความยืดหยุ่น
คล่องตัว และต้องอาศัยระบบสารสนเทศที่ทันการ
และทันสมัย ทั้งหมดนี้น าไปสู่เงื่อนไขที่ภาครัฐใน
ปัจจุบันมีความเป็นสิ่งมีชีวิตมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม  
ผู้ให้ข้อมูลหลักมีมุมมองว่าองค์การภาครัฐควรจะต้อง
รักษาความเป็นองค์การแบบเครื่องจักร จ ากัดในบาง
ระดับของกระบวนการนโยบาย เช่น ในส่วนบนที่ท า
หน้าที่ก าหนดนโยบายอาจต้องใช้ทักษะและความรู้
ในการก าหนดวิสัยทัศน์ ร่างกลยุทธ์และระบุแผนงาน
ที่ ชัด เจน สัมฤทธิผลในส่วนนี้ ต้องมา จากการ
ประสานงานภายใต้โครงสร้างแบบสิ่งมีชีวิต ในขณะ
ที่ขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบัติให้ส าเร็จและ
คุ้มค่า ควรมีตัวชี้วัดการประเมินผลและแบบแผนใน
การท างานที่เป็นระบบ จึงควรออกมาในลักษณะของ
โครงสร้างเป็นทางการมากขึ้น เป็นต้น 
 
สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 
สรุป 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จ า กกา รสั มภ าษณ์ กลุ่ มตั ว อย่ า งพบว่ า  ก า ร
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การภาครัฐและระบบ
ราชการไทย ควรเน้นการกระจายอ านาจ การลด
ความเป็นทางการ การลดขนาดองค์การ และ การใช้
ปรับโครงสร้างองค์การให้เป็นแบบสิ่งมีชีวิต แต่เห็น
ว่ากฎระเบียบและโครงสร้างแบบเป็นทางการยังมี
ความส าคัญอยู่ ทั้งนี้ต้องพิจารณาความเหมาะสม

จากประเภทของพันธกิจสาธารณะ รูปแบบของ
ปัญหา หน้าที่ ในระดับขั้นตอนในกระบวนการ
นโยบาย ตลอดจนบริบทของการจัดการเรื่องอ่ืนๆ 
การปรับใช้แนวคิด NPS ถึงแม้จะมากับความเป็น
สิ่งมีชีวิตขององค์การในการสร้าง เครือข่ายการ
ท างานร่วมกัน  ความสอดคล้องกับหลักการของ 
NPS และ ความท้าทายในอนาคตต่อการปรับ
โครงสร้างการจัดการภาครัฐไทย จะเห็นได้ว่า ปัจจัย
หลักในการน าแนวคิด NPS ไปปรับใช้ในการจัดการ
สาธารณะและองค์การภาครัฐไทยอยู่บนเงื่อนไขของ
การสร้างให้เกิดความเป็นพลเมือง (Citizenship) สิ่ง
ที่ภาครัฐจะอ านวยให้เกิดเงื่อนไขดังกล่าวได้  ต้องมา
จากความพร้อมและความจริงใจของรัฐในการ
กระจายอ านาจ การลดกลไกการควบคุม และปรับ
โครงสร้างองค์การและการจัดการให้ เป็นแบบ
สิ่งมีชีวิต ใช้โครงสร้างแบบเครื่องจักรเท่าที่จ าเป็น 
ดังที่ทราบกันว่าโครงสร้างการจัดการสาธารณะใน
ประเทศไทยก่อร่างมาจากการก าหนดโครงสร้างตาม
หน้าที่และภาระงาน  แต่ในปัจจุบันประเด็นปัญหา
สาธารณะต่างๆ แก้ไขและรับมือได้ด้วยความร่วมแรง
ร่วมใจจากภาคส่วนอ่ืน หรือตัวแสดงอ่ืนๆนอกเขต
แดนของระบบราชการองค์การภาครัฐ ดังนั้น การ
กระจายอ านาจให้เกิดผลเป็นรูปธรรมจริงๆ จึงจะ
น าไปสู่ความตระหนักในการมีส่วนร่วมของพลเมือง 
(Citizen Engagement and Participation) และ
ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาองค์การและ
ระบบการจัดการสาธารณะไทย  ในการปรับใช้
แนวคิด NPS อย่างเป็นรูปธรรม   
การสรุปผลการวิจัยนี้  ขอน าเสนอจากตารางการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลัก ด้านล่างนี้  
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ตารางท่ี   เปรียบเทียบหลักการ NPS กับโครงสร้างของระบบการจัดการสาธารณะในประเทศไทย 
หลักการของ NPS   

ทั้งเจ็ดข้อ 
โครงสร้างตามหลักการ 

NPS 
โครงสร้างของระบบการ
จัดการสาธารณะของไทย 

ความสอดคล้อง 
และความท้าทาย 

1. Serve Citizens, Not 
Customers ให้บริการ
ประชาชนในฐานะพลเมือง 
ไม่ใช่ในฐานะลูกค้า 

Deformalized 
Deregulation 
ลดความเปน็ทางการ 
ลดการก ากับและควบคุม 

กฎระเบียบเยอะ ขาดความ
คล่องตัว แต่เชื่อว่าความ
เป็นทางการของโครงสร้าง
ยังเป็นสิง่จ าเปน็ 
  

ความพร้อมของภาครัฐใน
การลด ละ เลิก การบริหาร
แบบ Command and 
Control ใช้โครงสร้างแบบ
สิ่งมีชีวิต (Organic 
Structure)  

2. Seek the Public 
Interest  
แสวงหาประโยชน์
สาธารณะ 

Decentralization 
Transparency  
การกระจายอ านาจ 
ความโปร่งใส 

ในระบบการจัดการ
สาธารณะไทย ยังไม่มีการ
กระจายอ านาจที่เห็นไดช้ัด 
รวมศูนย์ด้านงบประมาณ 
และการก าหนดยุทธศาสตร์
จากส่วนกลาง 

ปัจจัยหลักของความพร้อม
และเงื่อนไขการน าแนวคิด 
NPS ไปปรับใช้ การสร้าง
ความเป็นพลเมือง จะต้อง
เร่ิมจากความจริงใจในการ
พร้อมกระจายอ านาจ 

3. Value Citizenship 
over Entrepreneurship 
เน้นคุณค่าของความเปน็
พลเมืองมากกว่าความเปน็
ผู้ประกอบ การ 

Network Structure 
Empowerment  
โครงสร้างแบบเครือข่าย 
การเสริมอ านาจในการ
ตัดสินใจและปฏิบตัิการ 

ความไม่ตระหนัก ไม่ตื่นตัว
ในการมีส่วนร่วม ขาดส านึก
ในการเป็นเจ้าของท าให้
ภาครัฐยิ่งเข้มแข็งห่างจาก
ภาคประชาชนที่ควรจะ
เข้มแข็ง 

ยิ่งใกล้ข้างลา่งเท่าไหร่ ยิ่ง
ต้องมีสัดส่วนของ Non-
State Actors เข้ามามากข้ึน
เท่านั้น 

4. Think Strategically, 
Act Democratically  
คิดเชิงยุทธศาสตร์ ปฏิบัติ
เชิงประชาธปิ ไตย 

Bottom-up / Vertical 
Communication and 
Integration  
การสื่อสารและการ 
บูรณาการแนวตัง้ 
ทิศทางลา่งขึ้นบน  
 

การสื่อสารที่เป็นอยู่คือการ
สั่งการและริเริ่มจาก
โครงสร้างดา้นบนเสมอ 
พบรูปแบบการท างาน
นโยบายเปน็แบบอาศัย
เครือข่ายจากภาคส่วนอื่นๆ 
มากข้ึน 

โครงสร้างของการจัดการ
สาธารณะไทยก่อตัวมาจาก
โครงสร้างตามหน้าที่ 
(Functional Base) 
แต่ในปัจจุบนัประเด็นปัญหา
สาธารณะจะต้องแก้ไขโดย
ความร่วมมือจากภายในและ
ภายนอกระบบราชการ 
 

5. Recognizing that 
Accountability is not 
Simple  
การตระหนักรู้ว่าภาระ
รับผิดชอบไม่ใช่เรื่องผิว
เผิน  

Decentralization 
Autonomous / Self- 
Organized Structure 
การกระจายอ านาจ 
โครงสร้างองค์การ
บริหารตนเอง 
 

รัฐไทยเป็นรัฐเดี่ยว 
(Unitary State) รัฐบาลคิด
และควบคุม ตลอดจนเป็นผู้
ตัดสินในขัน้ตอนสุดท้าย ถึง
จะมีการแบ่งอ านาจบ้าง แต่
จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ภาค
ส่วนอื่นๆ ระบุความต้องการ
มา  

การท าให้โครงสร้างส่วน 
กลางต้องมีขนาดเล็ก พื้นที่
หรือท้องถิ่นต้องมีขนาดใหญ่ 
แต่ต้องพิจารณาจากมิติของ
ความท้าทาย  โอกาส และ
ปัญหาเชิงนโยบาย วา่
สอดคล้องกับการโครงสร้าง
ระดับไหน 

6. Serve Rather Than 
Steer  
เป็นผู้ให้บริการไม่ใชผู่้

Bottom-up 
Communication and 
Integration 

การสื่อสารและบูรณาการ
แบบ Top-down และ 
แบบ Bottom up ไม่มีการ

ควรมีการทบทวนนโยบาย
กฎ กติกา ระเบียบ เพื่อ
ปรับปรุงโครงสร้างการ
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ขับเคลื่อน Flexible Structure 
การสื่อสารและการบูร
ณาการแนวตั้ง ทิศทาง
ล่างขึ้นบน  
โครงสร้างแบบยืดหยุ่น  
 

ต้องพิจารณาจาก
สถานการณ์ของปัญหาเป็น
หลัก ว่าแบบไหนจะเกิด
ประโยชน์สงูสุด 
เร่ิมมีกระแสเรียกร้องให้มี
การกระจายอ านาจ  
 

จัดการภาครัฐเป็นระยะๆ 
การบูรณาการการสื่อสารจะ
เกิดขึ้นได้ ต้องลดความ
ซ้ าซ้อนหรือเหลื่อมซ้อนของ
กฏหมาย   

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

Informal Structure 
โครงสร้างแบบไม่เป็น
ทางการ 

การด าเนินขั้นตอนนโยบาย
สาธารณะ มีการท างานเป็น
เครือข่ายระหว่างรัฐกับภาค
ส่วนอื่นๆมากข้ึน  เนื่องจาก
ความซับซ้อนเก่ียวพันของ
ปัจจัยและสภาพแวดล้อม 

การปรับใช้ NPS ต้องใช้ทั้ง
ความเป็นทางการและความ
ไม่เป็นทางการในโครงสร้าง
องค์การแบบมีชีวิตและ
ระบบเปิด 

 
การอภิปรายผล 

การอภิปรายผลโดยเรียงล าดับของตัวแปรที่
ปรากฏในกรอบแนวคิดการวิจัย อันได้แก่ 1) แนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) 2) บริบทเฉพาะ
ทางการจัดการสาธารณะของไทย 3) โครงสร้างเชิง
สถานการณ์ และ 4) การปรับใช้แนวคิด NPS
ตามล าดับดังต่อไปนี้   

ตัวแปรที่ 1 แนวคิดการบริการสาธารณะแนว
ใหม่ (NPS) 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
หลักท้ังหมด ได้ยืนยันว่ามีความรู้ความเข้าใจในส่วน
ของกลุ่มนักวิชาการ และ มีแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ 
ในส่วนบุคคลากรภาครัฐ ที่สอดคล้องและเป็นไปใน
แนวทางของหลักการ NPS เจ็ดประการที่น าเสนอโดย
Denhardts อันประกอบด้วย 1) ให้บริการประชาชน
ในฐานะพลเมืองไม่ใช่ในฐานะลูกค้า 2) การแสวงหา 
และระบุประโยชน์สาธารณะ 3) เน้นคุณค่าของความ
เป็นพลเมืองให้มากกว่าความเป็นผู้ประกอบการ 4) คิด
เชิงยุทธศาสตร์ ปฏิบัติเชิงประชาธิปไตย 5) การ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญของภาระรับผิดชอบ 6) การ
เป็นผู้ให้บริการ ไม่ใช่ผู้ขับเคลื่อน และ 7) ให้คุณค่ากับ
คนไม่ใช่เพียงแค่ผลผลิต (Denhardt and Denhardt, 
2011) 

 
 

 
ตัวแปรที่ 2 บริบทเฉพาะทางการจัดการ

สาธารณะในประเทศไทยจากการวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคสนาม พบว่าสามารถจ าแนกได้เป็นสี่มิติ ได้แก่  

บริบททางการเมืองการปกครอง พบประเด็น
เรื่องการกระจายอ านาจ การลดความเป็นทางการและ
การเปลี่ยนทิศทางสายการบังคับบัญชาและการสื่อสาร
ให้เป็นล่างขึ้นบนและแนวราบมากขึ้น  

บริบททางวัฒนธรรม พบว่าความพยายามใน
การปรับใช้แนวคิด NPS ในระบบราชการไทยไม่เป็นไป
ตามทฤษฎีหรือแนวทางปฏิบัติในประเทศตะวันตก แต่
ก็มีความสอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรมและ
วัฒนธรรมทางการเมืองและการปกครองที่เป็นแบบ
ฉบับของไทย   

บริบทเชิงสถานการณ์และเงื่อนไขเฉพาะของ
ท้องถิ่นและชุมชน การจัดการสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
จากภาคพลเมืองแบบ NPS ในประเทศไทย จะพบว่า
เกิดขึ้นได้ในบางเงื่อนไขหรือเป็นกรณีพิเศษ (Ultimate 
cases) จริงๆ ที่ชุมชน พ้ืนที่ หรือ ท้องถิ่น จะสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ ท้องถิ่นมีความพร้อมในการตอบสนอง
การแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน อีกทั้งเผชิญรูปแบบของ
ปัญหาที่แตกต่างกันด้วย 

บริบทด้านพันธกิจหรือนโยบายสาธารณะ มี
ดังนี้ โครงสร้างที่กระจายอ านาจตามคุณลักษณะของ
พันธกิจหรือภารกิจสาธารณะ ไม่ควรกระจายอ านาจ
หรือรวมอ านาจในรูปแบบเดียวทั้งระบบในลักษณะของ 
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“One size fits all” เช่น การจัดการสาธารณะในมิติ
ของความมั่นคง การเงินการคลังสาธารณะ หรือ
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น  

ตัวแปรที่ 3 โครงสร้างเชิงสถานการณ์ 
  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ระบุ
ว่าตัวแปรโครงสร้างเชิงสถานการณ์ขององค์การภาครัฐ
ไทย ควรมีองค์ประกอบย่อยๆ อันได้แก่ ระดับของการ
กระจายอ านาจ การปรับลดขนาดและการรื้อปรับ
โครงสร้างขององค์การภาครัฐ การลดความเป็นทางการ
ลง และการสร้ างสมดุ ลและความยื ดหยุ่ นเชิ ง
สถานการณ์ในการใช้โครงสร้างการจัดองค์การและการ
บริหารจัดการแบบสิ่ งมีชีวิต (ดั งที่ ได้อธิบายโดย
ละเอียดในส่วนของผลการวิจัย)   

ตัวแปรที่ 4 แนวทางการจัดการสาธารณะ
ภายใต้แนวคิด NPS ที่สอดคล้องกับบริบทของการ
จัดการสาธารณะในประเทศไทย   เมื่อน ามาเชื่อมโยง
กับทฤษฎี โครงสร้างตามสถานการณ์ (Structural 
Contingency) ตัวแปรเชิงสถานการณ์ที่ค้นพบจากการ
เก็บข้อมูลได้แก่  

ประ เภทของพั นธกิ จ  โ ครงสร้ า งตาม
สถานการณ์ที่ก าหนดโดยการปรับใช้แนวคิด NPS ว่า
พันธกิจแบบใดควรใช้การกระจายอ านาจและลดความ
เป็นทางการลง แบบใดควรเน้นการรวมอ านาจ หรือ 
ควรกระจายอ านาจ โดยอาศัยพ้ืนฐานของการจัด
ประเภท และ จัดล าดับความส าคัญของพันธกิจ
สาธารณะ เป็นตัวก าหนดว่าควรใช้หลักการตามแนวคิด
ใด   

ขนาดของกิจกรรมและโครงการ เป็นปัจจัย
โครงสร้างเชิงสถานการณ์ในการปรับใช้แนวคิด NPS 
ที่อาศัย “การพิจารณาจากขนาด” (Size and Scale) 
ของโครงการหรือนโยบายที่องค์การภาครัฐ และ/หรือ 
ภาคส่วนอ่ืนๆต้องเข้ามาเกี่ยวข้องร่วมกันในการ
ให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ และเมกะโปรเจ็คขนาด
ใหญ่ในประเทศ  

ความพร้อมของท้องถิ่นและภาคพลเมืองใน
ท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญาของท้องในการแก้ไขปัญหา
และรับมือกับความท้าทายต่างๆ ในบริบทเฉพาะของ
ตนเอง ตลอดจนความพร้อมด้านทรัพยากรและ

แรงจูงใจในการร่วมลงมือท าด้วยกันเอง ดังนั้น 
หลักการการบริการสาธารณะแนวใหม่จึงก าหนดว่า 
รัฐควรวางยุทธศาสตร์หรือก าหนดนโยบายต่างๆ ที่มี
ความยืดหยุ่นพอที่จะปรับให้สอดคล้องกับท้องถิ่น   

การก าหนดเป้าหมายสูงสุดและค่านิยม
พ้ืนฐาน ว่าอะไรคือเป้าหมายหรือความคาดหวังที่
ต้องการได้รับจากพันธกิจหรือนโยบายสาธารณะนั้นๆ 
เช่น ความรวดเร็ว ความมีประสิทธิภาพ ความมี
ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความยุติธรรม ความโปร่งใส
และมีธรรมาภิบาล ความเท่าเทียมเสมอภาค โอกาสใน
การมีส่วนร่วมก าหนด ตรวจสอบ เรียนรู้ร่วมกัน ฯ จึง
ต้องมาพิจารณาการให้ความส าคัญต่อเป้าหมายเหล่านี้  
ที่จะผสมผสานกันแบบใดในประเด็นนโยบายหนึ่ง ๆ 
  
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

การน าเสนอข้อเสนอแนะจากการวิจัย จะ
อธิบายตามองค์ประกอบในแต่ละตัวแปรที่ระบุใน
กรอบแนวคิด จึงสามารถก าหนดข้อเสนอแนะได้
ดังต่อไปนี้  

ข้อเสนอแนะด้านโครงสร้าง 
 รัฐควรแยกระดับของนโยบายและพันธกิจ
สาธารณะให้ชัดเจนว่าสอดคล้องเหมาะสมกับแนวคิด
ไหนในการจัดการสาธารณะ ก่อนด าเนินการตัดสินใจ
ว่าจะปรับใช้แนวคิดใด ในขั้นตอนใด ของนโยบายหรือ
พันธกิจนั้นๆ ในการจัดการสาธารณะในปัจจุบัน ไม่
สามารถใช้ตัวแบบเดียวยืนพ้ืนกับทุกนโยบายและพันธ
กิจสาธารณะได้ ไม่มีค าตอบแบบ “One size fits 
all” อีกต่อไป 

ข้อเสนอแนะด้านความสอดคล้องกับบริบท
ทางการจัดการสาธารณะของไทย 

ภาครัฐควรด ารงตนอยู่ ในบทบาทของผู้
เอ้ืออ านวย (Facilitator) กระบวนการจัดการ
สาธารณะ โดยให้ภาคพลเมืองและประชาสังคมร่วม
คิด เรียนรู้ร่วมกัน และลงมือท า ไปกับภาคส่วนอื่นๆ 
โดยรัฐมีบทบาทสนับสนุนแต่ไม่ใช่ผู้ใช้อ านาจเด็ดขาด
เหนือโครงการ  
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           ข้อเสนอแนะทางการปรับใช้แนวคิด NPS 
ที่สอดคล้องกับหน่วยงานภาครัฐไทย 

การจัดการสาธารณะในประเทศไทยยุค
ปัจจุบัน ในเชิงนโยบายควรค านึงถึง รูปแบบการ
ผสมผสานและเลือกตามสถานการณ์ (Hybrid and 
contingently selected pattern) คือเลือกแนวคิดที่
เหมาะสม หากแต่ ยึดโยงค่านิยม  มีส่วนร่วม และ ฟัง
เสียงประชาชนเสมอ 

การจัดการนโยบายและการคงไว้ซึ่งแนว
ทางการจัดการแบบส่วนร่วมของภาคพลเมือง (Civil 
Participative Management) และใช้วิธีการประเมิน 
ผลโครงการและการวั ดผลการท า งาน แบบ
Objectives and Key Results (OKR) ที่ตั้งเป้า 
หมายของแต่ละบุคคลในองค์กรให้มีเป้าหมายที่
สอดคล้องกันทั้ งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
(Objectives) เป็นการบอกจุดมุ่งหมายขององค์กรใน
ระดับต่างๆ และมีผลลัพธ์หลัก (Key results) คือ 

วิธีการท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ โดย
ก าหนดค่าความส าเร็จที่ท าให้จุดมุ่งหมายนั้นบรรลุผล  
 
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

ศึกษาวิจัยต่อยอดจากการบริการสาธารณะ
แนวใหม่ (NPS) ไปสู่เรื่อง การอภิบาลภาครัฐ 
(Public Governance) และ การจัดการภาคีสาธารณะ
แนวใหม่  (NPG) เพ่ือเปรียบเทียบ ค้นหาความสอด 
คล้องเชื่อมโยงกับ NPS และ วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี 
NPS เพ่ือสกัดหลักการประยุกต์ใช้ที่สอดคล้องกับ
บริบทของประเทศและสังคมไทย ในการจัดการ
สาธารณะที่สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของ
สังคมไทยโดยเริ่มที่ความสามารถในระดับพลเมืองและ
ชุมชนเป็นฐานรากที่เข้มแข็ง และพลังในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยในศตวรรษที่ 21  
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