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บทคัดยอ 

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบาย พัฒนาการของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในสาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตรที่สงผลตอรูปแบบการบริหารองคการภาครัฐของไทยจากกระบวนทัศนการบริหารองคการ

ภาครัฐแบบด้ังเดิม  (Old Public Administration : OPA) จนเขาสูยุคกระบวนทัศนใหมทางรัฐประศาสน

ศาสตร อันไดแกแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม ( New Public Management : NPM) ที่กําหนดวิธีคิด

และการจัดระบบการบริหารราชการใหมีความเปนผูประกอบการ จากการที่แนวคิด  NPM กําหนด

ความสัมพันธระหวางรัฐและประชาชนอยูบนพ้ืนฐานของหลักเศรษฐศาสตรและการจัดการนิยมในตลอด

ชวงระยะเวลาสองทศวรรษที่ผานมาไดสงผลที่เห็นเปนรูปธรรมคือการจัดต้ังองคการภาครัฐในรูปแบบใหม ๆ 

นอกเหนือจากองคการราชการแบบด้ังเดิมและรัฐวิสาหกิจ แตอยางไรก็ตาม ภายใตกระแสการบริหาร

จัดการในระดับสากล และ บริบททางสังคมการเมืองไทยในยุคปจจุบันนี้ สงผลใหกระบวนทัศนใหมทางรัฐ

ประศาสนศาสตรไทยรวมสมัยไดพัฒนาไปสูแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม ( New Public Service : 

NPS) ที่ยึดถือหลักการวารัฐจะตองใหบริการประชาชนในฐานะพลเมือง ( citizens) ไมใชในฐานะลูกค า 

(customers) รวมทั้งการที่รัฐตองปรับบทบาทมาเปนสื่อกลางในการสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนใน

สังคม  บทความนี้ใชทฤษฎีโครงสรางเชิงสถานการณในการวิเคราะหรูปแบบขององคกรภาครัฐไทยที่

สอดคลองกับกระบวนทัศนใหมทางรัฐประศาสนศาสตรเหลานี้   
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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 

 

บทนํา 

บทความนี้มีวัตถุประสงคหลักสามประการคือ  1) ศึกษาทําความเขาใจความหมายของ

ปรากฏการณที่เรียกวา “การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน” ( Paradigm Shift) ในการศึกษาและการบริหาร

ราชการไทย 2) วิเคราะหความแตกตางและความเกี่ยวของระหวางแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนว

ใหม ( New Public Management : NPM) และแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม ( New Public 

Services) และ 3) นําเสนอการใชทฤษฎีโครงสรางเชิงสถานการณ ( Structural Contingency Theory) ใน
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การวิเคราะหรูปแบบการบริหารจัดการองคการภาครัฐที่สอดคลองกับบริบทและความทาทายในยุคโลกาภิ

วัตน    

 

กระบวนทัศนรวมสมัยทางรัฐประศาสนศาสตร 

 กระบวนทัศน ( Paradigm) คือ ตัวแบบ ( model) หรือ ชุดของฐานคติ ( A set  of assumptions) 

โดย Thomas Kuhn (1970) ไดอธิบายถึงกลุมความคิดพ้ืนฐานซึ่งเปนกรอบชี้นําแนวทางและการกระทํา

ของปจเจกบุคคลและสังคมโดยรวม ครอบคลุมทั้งในการใชชีวิตประจําวันไปจนถึงการแสวงหาความรูทาง

ศาสตรการที่ผูบริหารจะพัฒนาองคการใหสามารถปรับตัวใหดํารงอยูในบริบทและความทาทายของโลกาภิ

วัตนไดนั้น จะตองมีแบบอยางในการมองโลกที่เปลี่ยนไปจากวิธีการมองโลกแบบเดิม หรือที่เรียกอีกอยาง

หนึ่งวา “การเปลี่ยนยายกระบวนทัศน” ( Paradigm Shift) ที่ไมใชแคการเปลี่ยนแปลงในเชิงเทคนิคการ

บริหารจัดการเทานั้น ในกรณีของระบบราชการไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและรูปแบบภารกิจ

สาธารณะไปอยางมากตามกระแสโลกาภิวัติและการเขาสูสังคมแหงความรู 

ปญหาของกระบวนทัศนเดิมในระบบการบริหารราชการไทย 

ในการอธิบายความหมายของสิ่งที่เรียกวา “กระบวนทัศนเดิม” ในที่นี้หมายถึง การบริหารงาน

ภาครัฐ ตามแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรด้ังเดิม ( Old Public Administration : OPA) ที่กอตัวขึ้นในชวง

ระยะเวลาระหวาง ค.ศ.1887-ค.ศ. 1968  ที่ถือวาการบริการภาครัฐตองคํานึงถึงหลัก 3 E’s คือ 

ประสิทธิภาพ ( Efficiency) ประสิทธิผล ( Effectiveness) และ ความประหยัด ( Economy) โดยแนวคิด

หลักๆ ที่ประกอบกันขึ้นมาเปนกระบวนทัศนเดิมของรัฐประศาสนศาสตรเปนความรูในเชิงสหวิทยาการที่

ประกอบไปดวยแนวคิดหลักๆ อาทิเชน แนวคิดการแยกการบริหารออกจากการเมือง ( Politics-

Administration Dichotomy) ของ วูดโรว  วิลสัน  (Woodrow Winson) ที่นับวาเปนจุดกําเนิดของวิชารัฐ

ประศาสนศาสตรในป ค.ศ. 1887 แนวคิดทฤษฎีวาดวยองคการที่มีขนาดใหญและมีระเบียบแบบแผนและ

ความสลับซับซอน หรือ ทฤษฎีระบบราชการ ( The Bureaucracy Theory) ของ  แม็กซ  เวเบอร ( Max 

Weber) แนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตรและหลักการบริหารตามแนวทางของ เฟรดเดอริค ดับเบิลยู  

เทยเลอร (Frederick W. Taylor) และ อองรี ฟาโยต (Henri Fayol) เปนตน (Pfiffner, 2004) 

ในกรณีของประเทศไทย ไดมีความพยายามป ฏิรูประบบราชการตามแนวทางของแนวคิดรัฐ

ประศาสนศาสตรด้ังเดิม (Old Public Administration : OPA) มาอยางตอเนื่อง  นับต้ังแตการเขาสูยุคสมัย

เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 0 มาเปนระบอบการปกครองแบบรัฐราชการ

และแบบประชาธิปไตย ที่สลับกันหรือผสมผสานกันไปในแตละยุคสมัยจนถึงปจจุบันนี้ แตเทาที่ผานมาการ

พัฒนาระบบราชการไทยมักไมคอยประสบความสําเร็จตามเปาหมาย และยิ่งไปกวานั้นยังกอใหเกิดปญหา
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สะสมในระบบที่เปนอุปสรรค ตอการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไทย นําไปสูการต้ังคําถาม ทั้ง

ในเร่ืองของ โครงสราง วัฒนธรรมองคการ วิธีคิด กรอบการมองฯลฯโดยสรุปเปนภาพรวมไดดังตอไปนี้ 

1) การบริหารจัดการและการตัดสินใจเชิงนโยบายในระดับตางๆ ขององคการภาครัฐไทย ยังคงมี

ลักษณะรวมศูนยเขาสูสวนกลาง ทําใหเกิดปญหาเร่ืองความมีประสิทธิภาพ ความโปรงใส ความพรอมใน

การใหตรวจสอบ ความคลองตัวในการตอบสนองสภาพแวดลอม ตลอดจนความคุมคาของการใช

งบประมาณจากภาษีประชาชน เปนตน แมวาจะมีความพยายามกระจายอํานาจลงไปสูทองถิ่นใหมากขึ้น

โดยอาศัยกลไกทางกฎหมายปกครอง แตในทางปฏิบัติจริงยังมีปญหาตางๆ  ตามมาอีกมากมาย ทั้งความ

ไมพรอมของทองถิ่นและภาคประชาชน และความสุจริตโปรงใสในการบริหารงบประมาณ เปนตน 

2) ระบบราชการไทย มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ทั้งโดยเปดเผยวาเปนการต้ังหนวยงานขึ้นเพ่ือ

ปฏิบัติภารกิจที่พิจารณาแลวเห็นวาจําเปนตองต้ัง และที่ต้ังโดยมากับการเมืองและการไดผลประโยชนของ

คนบางกลุมจึงทําใหการปฏิรูปองคการภาครัฐของไทย มีทั้งการยุบรวม และ แยกออกมาต้ังใหม ไปพรอมๆ

กัน แตในภาพรวมกลับทําใหองคการภาครัฐโดยรวมมีขนาดที่ใหญขึ้นเร่ือยๆ ขาดความสมดุลกับพันธกิ จ

และและความคุมคา จึงมักจะเปนเพียงการอางหลักการเพ่ือขยายขอบขายงานที่ตนและเครือขายไดผล

ประโยชน เขาทํานอง “การขยายอาณาจักรของตนใหเติบโตในชวงเรืองอํานาจ”  รวมทั้งเปนปรากฏการณที่

สะทอนใหเห็นวาความพยายามในการลดขนาด ( downsizing) ภาครัฐที่ผานมากลับเปนการขยายปญหา

ในเชิงความซ้ําซอนของโครงสรางมากขึ้น 

3) ระบบธุรกิจการเมือง นําไปสูการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ บุคลากรภาครัฐบางคน

ขาดจริยธรรมและจรรยาบรรณในการป ฏิบัติหนาที่ คํานึงถึงผลประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม มีการ

แบงพรรคแบงพวกจนนําไปสูผลกระทบตองานและประโยชนสาธารณะ ใชอํานาจรัฐในการแสวงหา

ผลประโยชนเขาตัวเอง และ พวกพอง รวมทั้งการถูกแทรกแซงจากฝายการเมืองและภาคเอกชนบางแหงที่

ขาดธรรมาภิบาลในการทําธุรกิจ 

4) การขาดแคลนบุคลากรภาครัฐที่มีความรูความสามารถในการป ฏิบัติหนาที่ของตนอยางมี

ประสิทธิภาพ ปญหาอัตราคาตอบแทนตํ่า ทําใหองคการราชการกลายเปนสถานที่ทํางานของบุคคลที่ขาด

ความมุงม่ันในการพัฒนาตนเองเม่ือเทียบกับคนของภาคเอกชนและผูประกอบการ เกิดการเปรียบเทียบ

ผลตอบแทนกับบุคคลากรภาคเอกชน และนําไปสูการเลือกทํางานกับภาคเอกชน ตลอดจนการ

เปรียบเทียบไดสงผลทางออมใหเกิดแรงจูงใจในการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ  

5) ปญหาจากการยึดติดกับคานิยม ธรรมเนียมป ฏิบัติ และพฤติกรรมเดิมๆ  ในกระบวนทัศนแบบ

เกา ที่ยังคงมองวา การบริหารราชการทั้งหมดนี้ คือการใชอํานาจรัฐในการปกครองและควบคุมประชาชน  

ขาราชการบางสวนจึงมองเห็นตนเองเปนนายมากกวาเปนผูใหบริการประชาชน จึงนําไปสูขอเรียกรองจาก

สังคมใหมีการปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนแปลงคานิยมดังกลาวนี้ 
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6) ปจจัยภายนอกที่มาจากแรงกดดันของกระแสสังคมโลกที่มีลักษณะไรพรมแดน ยิ่งซ้ําเติม

ขอจํากัดที่มีอยูของของระบบราชการไทย ทําใหไมสามารถเปนกลไกหลักที่นําประเทศใหแขงขันในโลกาภิ

วัตนไดตามที่ภาคเอกชนและภาคประชาชนคาดหวังเทาที่ควร 

กลาวโดยสรุป กระบวนทัศนเดิมในการบริหารราชการไทยที่พบวาเปนปญหาก็คือ  การที่องคการ

ภาครัฐยังคงใชแนวทางและวิธีการบริหารแบบเกา ที่ออกแบบมาเพ่ือแกปญหาการบริหารราชการในชวงที่

สภาพแวดลอมมีความผันผวนและสลับซับซอนไมมากนัก องคการภาครัฐของไทยสวนใหญไมคุนเคยกับ

แนวทางการกํากับดูแล ( Governance) หากแตยังคงแนวทางการบริหารผานกลไกระบบราชการตาม

แนวทางของทฤษฎีการบริหารจัดการแบบด้ังเดิม ( Classic Management Theory) ทําใหไมสามารถกาว

ขามสถานะของความเปนระบบราชการในความหมายขององคการในยุคด้ังเดิม ที่มุงรวมอํานาจเขาสู

ศูนยกลางและขยายตัวจนมีขนาดใหญโตเทอะทะ ไมสามารถป ฏิบัติการอยางคลองตัวรับสภาพแวดลอม

การบริหารจัดการในยุคปจจุบันที่มีความเปนพลวัติและความสลับซับซอนอยางสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตลอดจนไมสามารถสรางความยั่งยืนในกระบวนการพัฒนาประเทศได 

พัฒนาการของกระบวนทัศนใหมทางรัฐประศาสนศาสตร 

หลักวิชาทฤษฎีองคการ ถือเปนหัวใจสําคัญการสะสมความรูทางรัฐประศาสนศาสตร นักรัฐ

ประศาสนศาสตรรุนบุกเบิกจะสนใจศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับปรากฏการณบริหารขององคการ

ภาครัฐ ( Public Organization) ตามกระบวนทัศนทางรัฐประศาสนศาสตรแบบด้ังเดิม  (Old Public 

Administration : OPA) ซึ่งไดรับอิทธิพลจากแนวคิดการจัดการแบบวิทยาศาสตร ( Scientific 

Management) ของ Frederick W. Taylor  Henri Fayol  และ  Max Weber ที่ตางมุงแสวงหาวิธีการจัด

โครงสรางองคการและการบริหารจัดการเพ่ือบรรลุประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น ภายใตอิทธิพลของหลักคิด

การจัดการแบบวิทยาศาสตร นักรัฐประศาสนศาสตรในยุคนั้นจึงมีกรอบการมองโลก (หรือ กระบวนทัศน) 

ที่นําไปสูการสรางความรูเฉพาะทางเรียกวา “ศาสตรทางการบริหารภาครัฐ”  (The Science of Public 

Administration) เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการปฏิรูประบบราชการและองคขนาดใหญที่มีอิทธิพลตอสังคมใน

ระดับสูงโดยใชหลักทฤษฎีองคการและการจัดการขั้นพ้ืนฐาน เชน หลักการแบงงานกันทําตามความ

ชํานาญเฉพาะดาน หลักความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หลักเอกภาพของการบังคับบัญชา เปนตน โดย

ภายใตกระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตรแบบด้ังเดิมนี้ ตองการสรางองคการภาครัฐที่มุงประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ โดยการกําหนดวิธีการทํางานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน (นราธิป ศรีราม และคณะ, 2556) 

จากการที่การบริหารราชการตามกระบวนทัศนด้ังเดิม ( OPA) ไดถูกทาทายอยางหนักเพราะขาด

ความสอดคลองกับบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการเรียกรองใหมีการนําแนวคิดใหมๆ  ทางการ

บริหารจัดการมาปรับใชในการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือเพ่ิมคุณคาในการบริการ เนนความรับผิดชอบตอ

สังคม และสงมอบการบริการสาธารณะที่ตอบสนองความตองการของประชาชนคุมคากับภาษีที่เก็บไป 
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เหลานี้กลายเปนปรากฏการณรวมสมัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งในรัฐบาลของประเทศที่พัฒนาแลวและ ประเทศ

ที่กําลังพัฒนา ซึ่งกระบวนการปฏิรูประบบราชการเพ่ือมุงสรางประสิทธิภาพใหเกิดขึ้นในระบบราชการที่

รับรูกันวากําลังเสื่อมถอยลงตามลําดับนั้น จําเปนตองสรางการเปลี่ยนแปลงลงไปถึงในระดับของ การ

ประกอบสรางขึ้นใหม ( Reinvention) ในลักษณะเดียวกันกับการปรับใชแนวคิดการร้ือปรับองคการ 

(Reengineer หรือ BPR) ที่ใชกันในภาคเอกชนคูขนานไปในชวงระยะเวลาเดียวกัน (Gore, 1995) 

 

การจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM): จุดเปล่ียนท่ีสําคัญของกระบวนทัศนทางการ

บริหารภาครัฐ 

ในป ค.ศ. 1993 เดวิด ออสบอรน และ เทด เกเบลอร  (David Osborne and Ted Gaebler) ได

เสนอแนวคิดทางการบริหารจัดการเพ่ือปรับร้ือระบบการบริการงานของภาครัฐจากเดิมที่เปนรัฐบาลแบบ

ราชการ ( bureaucratic government) มาเปนรัฐบาลเชิงประกอบการ ( entrepreneurial government) 

โดยเขียนหนังสือเร่ือง Reinventing the Government : How the Entrepreneurial Spirit is Transforming 

the Public Sector ซึ่งเหตุผลหลักที่ทําใหการปรับใชแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม ( NPM) ไดรับการ

ยอมรับวาเปนการเปลี่ยนยายกระบวนทัศนจากชุมชนวิชาการรัฐประศาสนศาสตร ก็คือการที่แนวคิดนี้

นําเสนอโลกทัศนการสรางรัฐบาลบนหลักคิดของความเปนผูประกอบการบนพ้ืนฐานของการใชกลไกตลาด

ในการกําหนดรูปแบบความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน ( Hood, 1991; Osborne and Gaebler, 

1992; Boston, 1996; Cope, Leishman, and Strarei, 1997) ทั้งนี้เนื่องจากวาประชาชนในฐานะ

ผูรับบริการสาธารณะจากภาครัฐมีทัศนคติ มุมมอง และความคาดหวังจากภาครัฐที่แตกตางไปจากเดิม

เปนอยางมาก ตองการใหองคกรภาครัฐมีการปรับปรุงการบริการใหทันสมัย สะดวกรวดเร็ว เขาถึงได

หลายๆ ทาง มีความสอดคลองกับภารกิจบนฐานความรูสมัยใหม และ สามารถสรางความพึงพอใจใหกับ

ผูรับบริการแบบเดียวกับการดําเนินการของภาคเอกชน 

แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ( New Public Management) ต้ังอยูบนสมมติฐานของ

ความเปนสากลของเทคนิคและทฤษฎีการบริหารจัดการองคการ ที่สามารถนําไปประยุกตใชไดทั้งกับการ

บริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจเอกชน นอกจากนี้ยังไดประยุกตใชแนวคิดเศรษฐศาสตรสํานักนีโอ

คลาสสิ ก (Neo-classical Economics) ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ ( Public Choice Theory) และ 

เศรษฐศาสตรสถาบัน (Institutional Economics) มาใชในการกําหนดความสัมพันธระหวางองคกรภาครัฐ

กับประชาชน (Barzelay, 2002) อาจกลาวไดวา แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม ( NPM) มุงใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน และวิธีบริหารงานภาครัฐไปจากเดิม ที่ใหความสําคัญตอทรัพยากรหรือปจจัย

นําเขา ( inputs)  และอาศัยกฎระเบียบเปนเคร่ืองมือในการดําเนินงานเพ่ือใหการใชจายงบประมาณ

แผนดินมีความถูกตอง สุจริต และ เปนธรรม โดยหันมาเนนถึงวัตถุประสงคและสัมฤทธิ์ผลของการ



สยามวิชาการ ปท่ี 18 เลมท่ี 1 ฉบับท่ี 30  มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560 

Siam Academic Review, Vol.18, No.1, Issue 30, March 2017 – July 2017 

 

 

 

- 7 - 

ดําเนินงานทั้งในแงของผลผลิต ( outputs) ผลลัพธ ( outcomes) และ ความคุมคาของเงิน ( value for 

money) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการและการสรางความพึงพอใจแกประชาชนผูรับบริการ 

โดยไดนําเอาเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหมมาประยุกตใชมากขึ้น อาทิเชน การสํารวจความตองการ

ของประชาชน การวางแผนกลยุทธ การจางเหมางาน การวัดและประเมินผลงาน การประกันคุณภาพ การ

ร้ือปรับระบบ เปนตน (สุเทพ ชวลิต, 2555)  

การอธิบายสาระสําคัญของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม ( NPM) ตามที่ไดประมวลมาจาก

งานเขียนของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในแวดวงรัฐประศาสนศาสตรปจจุบัน ไดแก โจนาธาน 

บอสตัน ( Jonathan Boston) คริสโตเฟอร ฮูด ( Christopher Hood) เดวิด ออสบอรน และ เทด แกเบอร 

(David Osborne and Ted Gaebler) และ งานจากนักวิชาการอ่ืนๆ  เพ่ือใหสามารถอธิบายไดครอบคลุม

ในประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1. NPM ใหทัศนะวาการบริหาร (Management) มีลักษณะเปนสากลสภาพ ( Universality) คือ ไม

มีความแตกตางอยางเปนนัยสําคัญระหวางการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานราชกา ร 

ดังนั้น องคการภาครัฐจึงสามารถปรับใชวิธีการและเทคนิคการบริหารองคการธุรกิจมาปรับใชตามความ

เหมาะสม อาทิเชน การประยุกตใชวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน เชนการวางแผนเชิงกลยุทธ  

การทําขอตกลงวาดวยผลงาน ( performance agreement) การจายคาตอบแทนตามผลงาน 

(performance based-pay) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสรางภาพลักษณที่ดีขององคการ 

(corporate image) เปนตน (Hood, 1991; Boston, 1996; Cope, Leishman and Strarei, 1997) 

2. NPM เสนอใหมีการปรับเปลี่ยนการใหน้ําหนักของความสําคัญจากเดิมที่มุงเนนการควบคุม

กระบวนการ  (ทรัพยากร ปจจัยนําเขา กฎระเบียบ) ไปเปนการควบคุมที่ผลสัมฤทธิ์ของงาน คือการ

ขับเคลื่อนภารกิจของรัฐดวยการใหความสําคัญตอผลลัพธของงาน ( accountability for results) มากกวา

กระบวนการ (process) (Hood, 1991; Osborne and Gaebler, 1992; Boston, 1996) 

3. NPM มีคานิยมพ้ืนฐานที่ใหความสําคัญกับเร่ืองของวินัยทางการใชจายเงินงบประมาณ ความ

ประหยัด การลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต และความคุมคา ตลอดจนการแสวงหารายไดที่มากกวาคาใชจาย คือ

มุงเนนทักษะการบริหารจัดการมากกวาการกําหนดนโยบาย  (Hood, 1991; Osborne and Gaebler, 

1992; Boston, 1996) 

4. NPM มุงเนนการกระจายอํานาจ การมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูป ฏิบัติงาน การถายโอน

อํานาจการควบคุมของหนวยงานกลาง ( devolution of centralized power) โดยเนนการจัดการแบบมือ

อาชีพเพ่ือใหผูบริหารมีอิสระและความคลองตัวในการบริหารองคกรหรือหนวยงานของตน  (Hood, 1991; 

Osborne and Gaebler,1992; Boston, 1996) 
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5. NPM วางหลักการการปรับเปลี่ยนโครงสรางของหนวยราชการใหม ใหมีขนาดเล็กลงสอดคลอง

กับขนาดของภารกิจสาธารณะที่ตองปฏิบัติ โดยเฉพาะการแยกสวนระหวางภารกิจงานที่ใชอํานาจปกครอง

มากนอยตางกัน (อาทิเชน ภารกิจดานนโยบาย ภารกิจดานการกํากับดูแล หรือภารกิจเชิงพาณิชย เปนตน) 

(Hood, 1991; Boston, 1996; Ferlie, Ashburner, Fitzgerald, and Pettigrew, 1996) 

6. NPM เสนอใหระบบราชการมีลักษณะของการแขงขันใหบริการสาธารณะ ( a competitive 

government) สนับสนุนการการแปรสภาพกิจการของรัฐใหเปนเอกชน ( privatization) และใหมีการจาง

เหมางานภายนอก ( outsourcing) การจัดจางและแขงขันประมูลงาน ( competitive tendering) เพ่ือลด

การผูกขาด ลดตนทุน  และปรับปรุงคุณภาพประสิทธิภาพการใหบริการ  (Hood, 1991; Osborne and 

Gaebler, 1992; Boston, 1996) 

7. NPM กําหนดใหมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจางบุคลากรของภาครัฐ ใหมีลักษณะเปน

ระยะสั้นและกําหนดเงื่อนไขขอตกลงใหมีความชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ตลอดจนการกําหนด

วัตถุประสงคและตัวชี้วัดที่ชัดเจนสําหรับการประเมินการทํางานของผูบริหารและผูป ฏิบัติงาน  (Hood, 

1991; Boston, 1996) 

หลักการตางๆ ของ NPM เหลานี้  ไดสรางใหเกิดกระแสการปฏิรูประบบราชการในประเทศตางๆ  

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการที่มองเห็นเปนรูปธรรม ไดแก  แนวโนมการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  การ

จางเหมางานเอกชน การใชกลยุทธแบบธุรกิจเอกชน การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ และที่ขาด

ไมไดคือ การมองประชาชนเปนลูกคา ที่รัฐตองตอบสนองขอเรียกรองมากกวาการดําเนินการความตองการ

ของระบบราชการเอง หากจะวิเคราะหในเชิงวาทกรรม  (discursive analysis) การบริหารจัดการแบบ

เอกชนไดเขามาเปนสวนหนึ่งใน “วาทกรรม” (discourse) หรือแบบแผนทางภาษาของการจัดการภาครัฐใน

จํานวนมากกวาที่เคยปรากฏมากอน ทั้งหมดนี้สงผลใหความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชนมี

ความเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ คือ การเกิดกระบวนทัศนใหมของการป ฏิรูประบบราชการที่นํา

อุดมการณของระบบตลาดเขาสูภาครัฐ ( Marketization of the state)  จึงอาจกลาวไดวา การปฏิรูประบบ

ราชการภายใตกระบวนทัศนการจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบราชการตาม

แนวคิด Bureaucracy ของ Max Weber ไปเปนโครงสรางตามแบบภาคเอกชน ( Private Sector-Modeled 

Organization)   

การแสวงหากรอบแนวคิดหรือกระบวนทัศนใหมๆ ในการบริหารภาครัฐ เพ่ือตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสโลกยุคใหม ทําใหรัฐบาลของประเทศตางๆ  รวมทั้งประเทศไทยใหความสําคัญกับ

แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก โดยเชื่อวาการกําหนด

กระบวนทัศนใหมทางรัฐประศาสนศาสตรจะเปนหลักใหมในการกําหนดทิศทางป ฏิรูปองคการภาครัฐให

สามารถปรับตัวทามกลางการดํารงอยูภายใตกระแสโลกาภิวัต นได ทั้งนี้นักวิชาการที่เชื่อวาการปรับใช
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แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม ( NPM) ในการบริหารสาธารณะคือการเปลี่ยนยายกระบวนทัศน 

(Paradigm Shift) ทางรัฐประศาสนศาสตรเห็นวารูปแบบขององคการภาครัฐสามารถอธิบายไดจาก

พ้ืนฐานสองแบบ หนึ่ง คือ “ระบบราชการ” (bureaucratic system) (ซึ่งเปนโลกทัศนและความรับรูด้ังเดิมที่

สืบเนื่องตอมาจนเปนกรอบการมองทั่วไปโดยปรกติของมนุษย) และ สอง คือ “ระบบตลาด” ( market 

system) ซึ่งเปนกรอบการมองโลกในเชิงเศรษฐศาสตรและการแลกเปลี่ยนระหวางมนุษยที่มีมากอนการ

กอกําเนิด “รัฐ” ในฐานะหนวยการปกครองทางสังคม  

ดังนั้น เม่ือเขาสูสถานะทางความคิดและกรอบการมองที่ตระหนักวา ระบบราชการอาจไมใชวิธีการ

ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีเดียวในการบริหารงานภาครัฐ และควรพิจารณารากฐานทางเศรษฐศาสตร ที่

เนนผลลัพธในดานอรรถประโยชนภายใตกลไกตลาด ในการกําหนดความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน

เปนอีกมุมมองหนึ่ง ดวยเหตุนี้ฝายสนับสนุนการมีตัวตนของปรากฏการณการเปลี่ยนยายกระบวนทัศน จึง

ถือวา NPM เปนการเปลี่ยนจากกระบวนทัศนการบริหารภาครัฐ ( Public Administration) มาสูกระบวน

ทัศนการจัดการภาครัฐ ( Public Management) ที่ไมไดหมายถึงเพียงแคการเปลี่ยนชื่อเรียก แตหมายถึง

ความทะเยอทะยานที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารภาครัฐอยางถอนรากถอนโคน ( radical 

change) ในระดับกรอบการมองของประชาชนที่มีความคาดหวังตอรัฐ และรัฐจะตองตระหนักถึงบทบาท

จากการมองตนเองในมิติของเศรษฐศาสตรมากกวาหนวยทางการเมืองการปกครอง (Hughes, 2012) 

นอกจากเหตุผลขั้นตนที่สนับสนุนสถานการณเปลี่ยนยายกระบวนทัศน การจัดการภาครัฐแนวใหม

ยังเปนแนวคิดในเชิงป ฏิรูปที่ใชหลักวิชาจากสองกระแส อันประกอบดวย หนึ่ง การจัดการนิยม 

(Managerialism) สอง ทางเลือกสาธารณะ (Public choice) ในขณะทีการจัดการนิยมต้ังอยูบนสมมติฐาน

ของความเปนสากล ( Universality) ของแนวคิดการบริหารและเทคนิควิธีการจัดการวา สามารถนําไป

ประยุกตใชไดทั้งกับการบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ โดยภาครัฐควรนําเอาเทคนิคการบริหารจัดการ

สมัยใหมเขามาประยุกตใชในการป ฏิบัติภารกิจมากขึ้น เชน การกําหนดแผนงานในเชิงยุทธศาสตร การ

ประเมินผลการทํางานอยางเปนระบบที่มีตัวชี้วัด ( KPIs) ที่ชัดเจน การทําขอตกลงผลงาน ( Performance 

Agreement) การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ (TQM) การวัดผลอยางสมดุล ( BSCs) ตลอดจนการมุงให

ความสําคัญกับความพึงพอใจของผูรับบริการ (customer satisfaction) ที่สามารถวัดผลได เปนตน 

สวนแนวคิดทางเลือกสาธารณะมีรากฐานทางทฤษฎีจากเศรษฐศาสตร ที่เนนผลลัพธในรูปของ

ความคุมคาเงิน การจัดการตามวัตถุประสงค การใชกลไกตลาด หลักอุปสงคและอุปทาน การแขงขันเสรี 

การถายโอนอํานาจหนาที่ ตลอดจนการพรอมใหตรวจสอบและรับผิด เปนตน ดังนั้นจะเห็นไดวา การให

ประชาชนไดมีทางเลือกตามหลักเหตุผลของปจเจกบุคคลที่พึงมี ไมวาผลของการตัดสินใจเลือกนั้นจะ

สอดคลองกับแนวทางหรือภาพในใจของรัฐมากนอยแคไหน ก็ตองพึงยอมรับการตัดสินใจเลือกของผูที่จาย

เพ่ือรับบริการ (customer) สิ่งเหลานี้ถือเปนการเปลี่ยนมุมมองในระดับกระบวนทัศนจากระบบราชการที่ใช
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อํานาจปกครองประชาชน มาเปนระบบราชการที่ตองสรางความพึงพอใจใหประชาชนในฐานะลูกคาตาม

กลไกตลาดเสรีและอรรถประโยชนที่ประชาชนในฐานะปจเจกบุคคลคาดหวัง จึงนําไปสูการผลักดันทิศทาง

และพฤติกรรมขององคการภาครัฐใหลดกฎระเบียบที่ไมเอ้ือตอผลลัพธของงาน การมอบหมายงานกระจาย

อํานาจออกไป การวัดผลการทํางานอยางเปนระบบ และ มุงตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนใน

ฐานะผูรับบริการ ทั้งหมดนี้ควรเปนปจจัยเบื้องตนที่กําหนดพฤติกรรมการทํางานของภาครัฐในการสราง

ผลผลิตและผลลัพธสงมอบใหกับประชาชน (Hood, 1991) 

ดังตัวอยางขององคการระหวางประเทศหลักๆ ที่ไดมีการนําแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม ไป

ปรับใชในลักษณะของกระบวนทัศนการบริหารที่กําหนดเปนทิศทางและแผนแมบทสําหรับการพัฒนา

ประเทศในแงมุมของการป ฏิรูปองคการภาครัฐใหเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน ไมวาจะเปน องคการ

ความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ( OECD) รวมทั้งธนาคารโลก ( World Bank) กองทุนการเงิน

ระหวางประเทศ ( International Monetary Fund : IMF) และอ่ืนๆ  ไดมีนโยบายการปรับปรุงระบบการ

จัดการภาครัฐของประเทศสมาชิกตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม ( NPM) โดยเห็นวาการป ฏิรูป

การทํางานของภาครัฐตามแนวทาง NPM ถูกนําไปใชอยางแพรหลายและประสบผลสําเร็จดวยดีใน

ประเทศที่พัฒนาแลวที่สามารถเปลี่ยนยายกระบวนทัศนจากเดิมที่เนนกฎระเบียบและกระบวนการ มาเปน

กระบวนทัศนใหมที่รวมการจัดการสมัยใหมกับหลักเศรษฐศาสตรสถาบันใหมเขาดวยกัน จนเปนคานิยม

หลักที่กําหนดเปาหมายของการบริหารภาครัฐรวมกันระหวางภาครัฐกับประชาชน 

 นอกจากนี้แลว จากการทบทวนวรรณกรรมดานรัฐประศาสนศาสตร จะพบการใชคําวา “กระบวน

ทัศนหลังระบบราชการ” (post-bureaucratic paradigm) ในการสื่อถึง แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม 

หรือ NPM ที่ถือวาเปนจุดเปลี่ยนเขาสู ยุคหลัง (หรือยุคผานพน) แนวคิดระบบราชการแบบด้ังเดิม ( Barzley 

2002) ในทัศนะของนักวิชาการกระบวนทัศนการจัดการภาครัฐแนวใหม ถูกเรียกวากระบวนทัศนหลังระบบ

ราชการ เพราะประกอบดวยชุดของความรูที่รวบรวมจากแนวคิด เทคนิค และวิธีการใหมๆ  ในการบริหาร

และการจัดการภาครัฐที่เร่ิมปรากฏและประยุกตใชกันอยางแพรหลายเร่ิมที่กลุมประเทศในเครือจักรภพ

อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ต้ังแตทศวรรษที่ 80 และมาถึงประเทศกําลังพัฒนาที่ปรับแนวทางการ

บริหารราชการในชวงเขาสูสหัสวรรษใหม จึงถือไดวาเปนแนวคิดทางการบริหารจัดการที่มีความรวมสมัย

เปนอยางมาก 

การปรับใชแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมในระบบราชการไทย 

การศึกษาในเชิงประวัติศาสตรของการปฏิรูประบบราชการไทย จะพบวาองคการภาครัฐไทยเร่ิมตน

การบริหารจัดการตามโลกทัศนสมัยใหมในฐานะกลไกขับเคลื่อนประเทศสูความทันสมัยและเปนอารยะ

(Modernization) เปนคร้ังแรกเม่ือป พ.ศ. 2427 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงป ฏิรูป

ประเทศไทยดวยแนวคิด Bureaucracy ของ Max Weber ซึ่งเปนแนวคิดหลักของกระบวนทัศนด้ังเดิมใน
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การบริหารราชการ ( Old Public Administration : OPA) ซึ่งปรากฏออกมาในรูปแบบของการจัดองคกร

หรือวางระบบราชการแบบตามอยางการบริหารราชการของประเทศตะวันตก มีการแบงสวนราชการ

ออกเปนกระทรวง ทบวง กรม  ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวนั้น พระองคไดมีการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2471 ซึ่งถือเปนกฎหมายจัดระบบการ

บริหารงานบุคคลฉบับแรกของไทย ทั้งนี้ไดมีการนําเอาระบบคุณธรรม ( Merit System) ในทางการ

บริหารงานบุคคลภาครัฐเขามาปฏิบัติอยางชัดเจนขึ้น อยางไรก็ตามในยุคสมัยปจจุบัน กระแสการป ฏิรูป

ระบบราชการภายใตแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) ทําใหระบบราชการไทยมีการเปลี่ยนแปลง

อยางตอเนื่องในระยะยี่สิบปที่ผานมา สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางในระดับการเปลี่ยน

ยายกระบวนทัศน (Paradigm shift) เชนกัน ดังที่จะไดอธิบายตอไป  

กระบวนทัศนการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ( NPM) สงผลตอความเปลี่ยนแปลงในวิธีคิด ใน

เชิงนโยบาย และ ในเชิงการบริหารจัดการของระบบราชการไทยในภาพรวมเปนอยางมาก ตัวอยางที่พบ

เห็นไดในทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรมมีดังนี้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. 2545 

และ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวงกรม พ.ศ. 2545 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่  

2 ตุลาคม 2545 เปนขอกฎหมายที่มีพ้ืนฐานมาจากหลักคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม ( NPM) อันเปน

การปรับปรุงระบบการบริหารราชการที่มุงเนนการใหบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย

กําหนดวิธีการบริหารราชการแนวใหมที่มียุทธศาสตรและการประเมินผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับอยางเปน

ระบบชัดเจน ตลอดจนมีการกําหนดโครงสรางการบริหารองคการภาครัฐที่ยืดหยุนและคลองตัวมากขึ้น 

โดยที่กระทรวงตางๆ สามารถแยกสวนราชการจัดต้ังเปนหนวยงานตามภาระหนาที่ได ดังที่ปรากฏเปนการ

จัดต้ังองคการภาครัฐในรูปแบบใหมๆ อาทิเชน การจัดต้ังหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ( Service Delivery 

Unit : SDU) เพ่ือใหบริการในระบบราชการสังกัดกระทรวงหรือกรม แตบริหารงานแบบกึ่งอิสระ ( quasi-

autonomy) มีการจัดต้ัง องคการมหาชน  โดยพระราชบัญญัติ มีฐานะเปนหนวยบริหารที่แตกตางไปจาก

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือป ฏิบัติภารกิจบริหารงานสาธารณะสมัยใหมอยางคลองตัวและมี

ประสิทธิภาพสูง มีโครงสรางและวัฒนธรรมองคการใกลเคียงกับองคกรภาคธุรกิจ ตลอดจนการเขาไปรวม

ลงทุน หรือ แปรรูปรัฐวิสาหกิจหลักๆ ของรัฐใหเปนบริษัทมหาชน เปนตน  

ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน  (2541) ไดศึกษารูปแบบขององคกรสาธารณะหรือองคการภาครัฐของ

ไทยในปจจุบัน และไดจําแนกรูปแบบขององคการตามระดับของความเปนอิสระ ( Autonomy) หรือ ความ

เปนอิสระในการบริหารตนเองขององคการในภาครัฐ ( Bureaucratic autonomy) ไวโดยแบงออกเปนสาม

กลุม ไดแก 

1. องคการที่เปนสวนราชการ ซึ่งในปจจุบันมีสองรูปแบบคือ สวนราชการที่สังกัดกระทรวงหรือ

เทียบเทา และ สวนราชการที่ไมสังกัดกระทรวงหรือเทียบเทา  



สยามวิชาการ ปท่ี 18 เลมท่ี 1 ฉบับท่ี 30  มีนาคม 2560 – กรกฎาคม 2560 

Siam Academic Review, Vol.18, No.1, Issue 30, March 2017 – July 2017 

 

 

 

- 12 - 

2. องคการภาครัฐรูปแบบพิเศษ แบงแยกยอยออกเปน หนวยงานบริการรูปแบบพิเศษ ( Special 

Delivery Unit : SDU) องคการมหาชน (Public Organization) และ หนวยงานในกํากับของรัฐ  

3. รัฐวิสาหกิจ (State Enterprises) และบริษัทมหาชนจํากัดหมายถึง หนวยงานธุรกิจของรัฐ หรือ 

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่สวนราชการ องคการของรัฐ หรือหนวยงานธุรกิจที่รัฐบาลถือหุนอยูดวย

เกินกวารอยละหาสิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 1  การจําแนกประเภทขององคการสาธารณะ ตามกระบวนทัศนการบริหารภาครัฐ 

    ที่มา : ดัดแปลงจาก ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2549)  

 

 การที่ประเทศไทยไดมีการนําแนวคิดและรูปแบบองคกรมหาชนมาปรับใช เพราะพิจารณาแลววา

ระบบราชการและรัฐวิสาหกิจมีขอจํากัดของตัวระบบ ทําใหไมสามารถรองรับภารกิจสาธารณะในรูปแบบ

ใหมที่เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการดานสังคม เศรษฐกิจ หรือ เทคโนโลยีได ผลของการป ฏิรูประบบ

ราชการในชวงเวลาสองทศวรรษที่ผานมากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปแตตอเนื่องในการ

ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคการ วิธีการทํางาน วิธีคิด นําไปสูการเปลี่ยนยายกระบวนทัศนในระดับหนวยทาง

สังคมตางๆ ขององคกรภาครัฐ ดังที่ปรากฏออกมาใหเห็นในเชิงรูปธรรมคือ การเปลี่ยนแปลงที่ทันสมัยขึ้น

ของที่ต้ังสถานที่สํานักงานราชการตางๆ บรรยากาศการทํางาน ลักษณะการแตงกายภายนอกและวิธีคิด

ของบุคลากรภาครัฐ มีการยกระดับขึ้นมากจนเม่ือเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจเอกชน บางคร้ังอาจไมสามารถ

กําหนดเสนแบงที่จําแนกไดชัดเจนเหมือนสมัยกอน การเปลี่ยนแปลงในเชิงวัตถุตางๆ เหลานี้ นาจะสงผลซึ่ง

กันและกันกับวิธีคิดและวัฒนธรรมองคการขององคกรภาครัฐไทยที่เปลี่ยนไปภายใตแนวคิดการจัดการ

ภาครัฐแนวใหม 

นอกจากนี้ แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ปรากฏอยูในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบราชการไทย (2556-2561) มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับกระบวนทัศนใหม ประกอบดวย 

รัฐวิสาหกิจ / บริษัท

มหาชน 

 

องคการในกํากับ 

ของรัฐ 

องคการมหาชน กรม / เทียบเทา 

หนวยบริการรูปแบบ

พิเศษ (SDU) 

 

กระทรวง 
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ประเด็นยุทธศาสตรการสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน  กลยุทธการสงเสริมใหหนวยงานของ

รัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน คานิยม วัฒนธรรมองคการในสวนของบุคลากรภาครัฐ การจัดโครงสราง

องคกรภาครัฐใหมีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบที่เรียบงาย ระบบการทํางานที่คลองตัว รวดเร็ว เอ้ือตอ

การสรางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ตลอดจนการพัฒนาสมรรถนะของขาราชการใหมีวิธีคิดและ

วิธีการทํางานแบบภาคเอกชน แตมุงประโยชนของประชาชนเปนหลัก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารสินทรัพยของราชการและ 1บูรณาการ 1เขากับสวนงานอ่ืนๆ  ทั้งในและนอกระบบราชการ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ลดตนทุนการปฏิบัติภารกิจ และ เกิดประโยชนสูงสุดในเชิงเศรษฐศาสตร  

ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรมและนามธรรมในองคการภาครัฐไทยรวมสมัยกรณีที่

หนวยราชการนํา NPM ไปปฏิบัติ อาทิเชน กรมการขนสงทางบก มีการลดขั้นตอนระยะเวลาการป ฏิบัติงาน 

นําระบบ IT เขาชวยในการบริการประชาชน ไมวาจะเปนกระบวนการรับชําระภาษีรถยนตประจําปแบบ 

drive thru ที่ลดเวลาการใหบริการและมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น การออกใบอนุญาตขับรถ ตลอดจนการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการใหบริการที่ประชาชนสามารถแยกขั้นตอนการปฏิบัติใหดําเนินการภายหลังได เปน

ตน สํานักงานที่ดิน  มุง เปลี่ยนแปลงคานิยมของเจาหนาที่ ใหยึดถือประโยชนของประชาชนเปนหลัก แยก

สวนงานวิชาการออกจากสวนงานประชาชน พัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานแทนกันได ( Job Rotation) 

ตลอดจนการลดขั้นตอนการทํางานอยางตอเนื่องตามหลักการร้ือปรับระบบงาน ( Reengineering) องคการ

เภสัชกรรมเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่ยึดรูปแบบเดิม สูการบริหารเชิงธุรกิจและ สํานักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมมีการดําเนินแผนงานเพ่ือปฏิรูปวิธีคิดและวิธีทํางานของขาราชการดวยคานิยมอาสา ( ASSA) :  

Advise (ใหคําแนะนํา)  Service (ใหบริการ)  Support (ใหการสนับสนุน)  Assist (ใหความชวยเหลือ) เปน

ตน 

ตัวอยางที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ ถือเปนจุดเปลี่ยนของการบริหารราชการแผนดินของไทย เขาสูยุค

ของการป ฏิรูประบบราชการคร้ังสําคัญอีกคร้ังหนึ่ง ในเชิงปรากฏการณที่เห็นเปนรูปธรรมคือ การ

เปลี่ยนแปลงรากฐานของการบริหารราชการ นับต้ังแตในระดับฐานคติที่กําหนดบทบาทหนาที่ของรัฐ 

รูปแบบองคกร ระบบการบริหารจัดการ วิธีการทํางาน ระบบการงบประมาณ การบริหารบุคคล กฎหมาย 

กฎระเบียบ คานิยม และวัฒนธรรมองคการ อยางที่ไมเคยปรากฏมาในรอบหลายสิบป แตอยางไรก็ตาม ใน

ปจจุบัน กระบวนทัศนการจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) กําลังถูกต้ังคําถามและถูกทาทายจากแนวคิดทาง

รัฐประศาสนศาสตรที่พัฒนาขึ้นมาใหมอยาง การบริการสาธารณะแนวใหม ( New Public Service : NPS) 

หรือ การกํากับดูแลภาครัฐแนวใหม ( New Public Governance) ตลอดจนแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรใน

ยุคหลังสมัยใหม ( Postmodernism) เปนตน ซึ่งกระบวนทัศนทางการบริหารจัดการภาครัฐตางๆเหลานี้ 

เกิดขึ้นเปนปฏิกิริยาตอบสนองตอขอจํากัดของกระบวนทัศนการบริหารราชการแบบด้ังเดิม  (OPA) ที่นับวัน
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จะไมสามารถใหคําตอบตอปญหาและความทาทายจากระบบการแขงขันของประเทศในโลกยุคเศรษฐกิจ

บนฐานของความรูได 

 

จากการจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) สู การบริการสาธารณะแนวใหม (NPS) 

จากการที่ แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม ( NPM) ไดสงผลใหเกิดการปฏิรูประบบราชการใน

ประเทศตางๆ ทั่วโลกในชวงสองทศวรรษที่ผานมาดังที่มองเห็นเปนรูปธรรม ไดแก การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  

การจางเหมางานเอกชน การใชกลยุทธแบบธุรกิจเอกชน การมองประชาชนเปนลูกคา หรือการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจการคาแบบทุนนิยมเสรี เปนตน ทั้งหมดนี้สงผลใหเสนแบงระหวางภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชนมี

ความเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ คือ เปนการป ฏิรูประบบราชการในแบบที่มุงนําเอาอุดมการณของ

ระบบตลาดเขาสูภาครัฐ ( Marketization of the State) (Osborne and Gaebler, 1992 ) อยางไรก็ตาม

ในทางปฏิบัติจริง NPM เร่ิมมีกระแสถูกวิพากษวิจารณวาการมองสถานะประชาชนพลเมืองใหมีฐานะเปน

ลูกคา อาจเปนวิธีคิดในเชิงธุรกิจมากเกินไปจนอาจมองขามความเปนพลเมืองที่มีสิทธิตามที่กฎหมาย

รัฐธรรมนูญรับรองความเสมอภาค 

เพ่ือเสนอคําตอบตอประเด็นปญหาเหลานี้ นักวิชาการดานการบริหารรัฐกิจชื่อ  Denhardt and 

Denhardt (2000) ไดเสนอทางเลือกใหมทางการบริหารภาครัฐที่เนนคุณคาของความเปนพลเมือง 

(Citizenship) ในระบอบประชาธิปไตย การมีสวนรวมของชุมชนและภาคประชาสังคม และ แนวคิดที่วา 

ราชการควรบริหารโดยการสรางเครือขายและความรวมมือในสังคมมากกวาจะมีบทบาทในเชิงกํากั บ 

(Steer) หรือ ควบคุม (Control) สังคม (Denhardt and Denhardt, 2000)  

ดังที่ไดกลาวมาแลว การบริการสาธารณะแนวใหม  (NPS) มีจุดเนนที่คานิยมประชาธิปไตยและ

ความเปนพลเมือง ภายใตแนวคิดลาสุดทางรัฐประศาสนศาสตรนี้ รัฐจะสงมอบบริการเพ่ือประโยชน

สาธารณะ บนหลักการเจ็ดประการคือ  1) การใหบริการประชาชนในฐานะพลเมืองแหงรัฐ ( Citizens) มิใช

ลูกคา (Customers)  2) บริหารราชการโดยถือผลประโยชนแหงสาธารณะเปนเปาหมาย มิใชเปนเพียงผล

พลอยไดจากกระบวนการป ฏิรูปที่ตนสรางขึ้น  3) ใหคุณคาความเปนพลเมืองและการบริการสาธารณะ

เหนือความเปนผูประกอบการ ในทัศนะนี้ คน ตองไดรับความสําคัญมากกวา ประสิทธิภาพการผลิต         

4) ผูบริหารภาครัฐควรเรียนรูการคิดเชิงยุทธศาสตร แตนําไปปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย  5) ตระหนักวา

การสรางใหเกิดภาระรับผิดชอบ (Accountability) พรอมไปกับ การตอบสนองเปาหมายและผูมีสวนไดเสีย

ทุกฝาย เปนกระบวนการที่ละเอียดออนและใชเวลา  6) รัฐเปนผูนําในการใหบริการโดยยึดคุณคาทางสังคม

มากกวาจะเปนผูกํากับ หรือ ควบคุมทิศทางของสังคม และ 7) เห็นคุณคาของการมีสวนรวมคิดรวมทําโดย

ภาคประชาชน โดยการสรางหนาตางแหงโอกาส สรางเครือขายความรวมมือและการมีสวนรวมจากทุกภาค

สวนใหเกิดขึ้น (Denhardt and Denhardt, 2011) 
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ขอเสนอของ NPS ที่ไดกลาวมาทั้งหมดขางตนนี้ สอดคลองกับบริบทการเมืองการปกครองใน

หลายๆ ประเทศโดยเฉพาะในกลุมประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งพบวาการประยุกตใชกระบวนทัศน NPM มักจะ

ไมบรรลุผลในการพัฒนาประเทศเทาที่ควร ( Robinson, 2015) ซึ่งอาจเปนเพราะขอบกพรองในประเด็น

ตางๆ  ของ NPM ที่ชี้ใหเห็นโดยแนวคิด NPS ในฐานะที่เปนสมมติฐานแยง ( antithesis)  หรือ อาจเปน

เพราะประเทศกําลังพัฒนาขาดโครงสรางพ้ืนฐานในการรองรับระบบการใหบริการประชาชนในฐานะลูกคา

ไดอยางเต็มที่ และ ฝายการเมืองก็ไมมีธรรมาภิบาลพอที่จะบริหารประเทศแบบการบริหารธุรกิจ ตลอดจน

การที่ NPS ใหเหตุผลที่ไมเห็นดวยกับตัวแบบเศรษฐศาสตรและทางเลือกสาธารณะที่เปนพ้ืนฐานของ NPM 

เพราะมนุษยลวนมีขอจํากัดในการใชเหตุผลและทักษะในการตระหนักรูที่แตกตางกัน 

ดังกรณีของประเทศไทยในปจจุบันที่รณรงคใหประชาชนมีความเปน “พลเมือง” ( citizen) และ ให

ใชเปนคําเรียกไมใช “ผูรับบริการ” “ราษฎร” หรือ แมกระทั่ง “ประชาชน” ภายใตวาทกรรม “ประชารัฐ”  

ประชาชนคือ “พลเมือง” ที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ ( Public Interests) มากกวาผลประโยชน

ปจเจกบุคคล (Individual Interests) เม่ือพิจารณาจะประเด็นนี้ จะเห็นวา NPS คอนขางจะไดเปรียบกวา 

NPM ในฐานะของหลักพ้ืนฐานดานนโยบายรัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาที่มีแนวโนมคอนไปทางการใช

อํานาจพิเศษในการบริหารประเทศ และ มีคานิยมหลักที่ยังเชื่อวาการใชวิจารณญาณของปจเจกบุคคลอาจ

ไมไดวางอยูบนหลักเหตุผลเสมอไป 

กรณีของประเทศไทยภายใตบริบททางการเมืองและสังคมปจจุบันหลัก NPS จึงถูกใชเปนคําตอบ

ในเชิงนโยบายการบริหารประเทศมากกวาหลัก NPM ซึ่งเชื่อกันวาเคยถูกใชเปนกรอบในการบริหาร

ประเทศแบบบริหารกิจการเอกชน โดยในความเปนจริงแลว การบริหารงานองคการภาครัฐยอมมีความ

สลับซับซอนในเชิงภารกิจและสงผลตอประชาชนมากกวาการบริหารงานในภาคธุรกิจเอกชน บางคร้ังการ

ลดกฎระเบียบอาจมีความยืดหยุนในการบังคับใชจนเกิดชองโหว นําไปสูการทุจริตเชิงนโยบายและความ

ขัดแยงตอผลประโยชนโดยรวมในระยะยาวของประเทศชาติ เพราะการที่รัฐสวมวิญญาณผูประกอบการมา

บริหารประเทศนั้น ทําใหขาดการตรวจสอบที่ดี และ นําไปสูการแสวงหาผลประโยชนใหตนเองและพวก

พองได 

ดังนั้นกรอบการมองของ NPM ที่อธิบายความสัมพันธระหวางผูใหบริการ ( Service Provider) กับ 

ผูบริโภค ( Customers) ตามแนวคิด NPM จึงแทนที่ดวยกรอบการมองความสัมพันธระหวาง “รัฐ” กั บ 

“พลเมือง” ตามแนวคิด  NPS แตอยางไรก็ตาม NPS ก็มีจุดบกพรองจากการที่พยายามมุงใหเหตุผลที่จะ

หักลาง NPM มากเกินไป บกพรองในเชิงตรรกะ อาทิเชน การที่นักวิชาการที่เชื่อม่ันใน NPS กลาววา NPM 

ลดฐานะของประชาชนที่มีสิทธิหนาที่ของความเปนพลเมืองใหเหลือแคความเปนผูซื้อสินคาและบริการ

เทานั้น และบอกวาผูที่ไมไดเสียภาษี (หรือไมมีความสามารถที่จะเสียภาษี) เชน เด็ก คนชรา ผูพิการ ที่ไมมี

รายได จะไมไดรับการบริการจากรัฐตามแนวคิดของ แตในความเปนจริงแลว  NPM ถือวาการบริการ
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สาธารณะขั้นพ้ืนฐานเปนหนาที่ของรัฐ ถาสงมอบอยางมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปาหมายแลว จึงคอยไป

ทํางานพิเศษเพ่ือสรางรายไดเขาสูหนวยงานแบบภาคเอกชน ซึ่งจะทําใหรัฐบาลมีคุณสมบัติของ

ผูประกอบการที่บริหารงบประมาณแผนดินแลวไมขาดทุน เปนการใชเงินภาษีประชาชนอยางคุมคา และ มี

ประสิทธิภาพ นี่คือปราก ฏการณที่บางคร้ังแนวคิดที่มาที่หลังมักจะมุงหักลางแนวคิดกอนหนาที่เปน

เปาหมายจนอาจละเลยความถูกตองทางวิชาการจึงมีทั้งเหตุผลทั้งที่สมควรตองพิจารณากระบวนทัศนใหม

หลัง NPM และเหตุผลที่ตองคงหลักการบางอยางของ NPM ไว แตอยางไรก็ตาม คานิยมและการตระหนัก

ของสังคมในแนวทางประชาสังคม ( civil society) ทําให NPS กลายมาเปนความทาทายในกรอบการ

บริหารภาครัฐ สวนจะเขามาแทนที่ NPM ในกระแสการบริหารจัดการภาครัฐในระดับสากลหรือไมนั้นเปน

เร่ืองที่แวดวงวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตรตองติดตามเฝาดูตอไป 

 

การวิเคราะหรูปแบบการจัดองคการภาครัฐโดยใชทฤษฎีโครงสรางเชิงสถานการณ 

ทฤษฎีโครงสรางเชิงสถานการณ ( Structural Contingency Theory) มีฐานคติวาองคการมี

ปฏิสัมพันธโตตอบกับสิ่งแวดลอมเสมอไมวาจะโดยสมัครใจหรือไมก็ตาม ดังนั้นความสามารถในการ

ปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมที่มีการแขงขันและมีพลวัติสูง จึงเปนปจจัยที่จะชี้วัดการอยูรอดและการ

เจริญเติบโตขององคการ จากการที่ทฤษฎีองคการในยุคปจจุบันอยูบนพ้ืนฐานของแนวคิดสิ่งแวดลอมแบบ

เปด  โดยระดับความสัมพันธระหวางองคการและสิ่งแวดลอม มีทั้งที่เปนความสัมพันธแบบแนนแฟน  (tight 

coupling) หมายความวา ถาสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไปอยางไร องคการจะไดรับผลกระทบนั้นโดยตรงทันทีและ

ตองเปลี่ยนแปลงตนเองเพ่ือใหมีความสอดคลองกับสภาพแวดลอม  ในขณะที่ความสัมพันธแบบหลวม 

(loose coupling) มีความหมายวา องคการไมเพียงแตสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมเทานั้น แต

องคการยังสามารถนําการเปลี่ยนแปลงสูสิ่งแวดลอมนั้นไดอีกดวย ทฤษฎีโครงสรางเชิงสถานการณมอง

องคการเปนระบบที่มีปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต ระบบจะพยายามรักษาตนเองใหอยูรอด และ

ในระบบเปดจะมีทางเลือกที่ดีที่สุดหลายทาง (equifinality) ดังนั้น ทฤษฎีโครงสรางเชิงสถานการณจึงเสนอ

วาโครงสรางองคการที่ดีที่สุดไมไดมีอยูแบบเดียว แต โครงสรางองคการที่ดีที่สุดจะตองมีความสอดคลอง 

(fit) กับสิ่งแวดลอมที่กําหนดสถานการณนั้นๆ (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2546 ) 

ตามหลักการจัดโครงสรางเชิงสถานการณ โครงสรางขององคกรภาครัฐในกระแสการจัดการภาครัฐ

แนวใหม ควรมุงไปที่การปรับขนาดใหเล็กลงและเพ่ิมความคลองตัวในเชิงการบริหารจัดการ โดยพิจารณา

จากภารกิจสาธารณะขององคกรและปจจัยดานอ่ืนๆ เชน สิ่งแวดลอมการบริหารจัดการ กลยุทธเชิงรุก  

ความสามารถในการปรับใชเทคโนโลยี ตลอดจน การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองคการ เปนตน  

ในกรณีของ องคการในระบบราชการด้ังเดิมที่เปนภารกิจดานการปกครอง ยังตองมีโครงสรางการทํางานที่

ยึดโยงกับกฎระเบียบคอนขางสูง ยังทํางานแบบที่ตองมีลายลักษณอักษร (ไมวาจะเปนเอกสารกระดาษ
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หรือ e-document) และยังคงตองพ่ึงพาเทคโนโลยีสําหรับงานประจํา  (routine technology) ในระดับสูง 

ทั้งหมดนี้ไมใชสิ่งลาสมัยเสมอไป ทฤษฎีโครงสรางเชิงสถานการณมองวาทฤษฎีระบบราชการ 

(Bureaucracy) จะลาสมัยหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับบริบทที่กําหนดโดยตัวแปรเชิงสถานการณอ่ืนๆในระบบการ

บริหารจัดการขององคการนั้นๆ (Mintzberg, 1983; Morgan, 1997) 

ดังนั้น ในกรณีของการป ฏิรูปองคกรภาครัฐตามคํากลาวที่วา “ Bureaucracy is Dead” อาจไมใช

สูตรสําเร็จทั้งหมดสําหรับการกําหนดโครงสรางที่เหมาะสมกับองคกรภาครัฐทุกประเภทในกระแสการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการบริหารองคการภาครัฐในปจจุบัน ในสวนขององคการภาครัฐรูปแบบพิเศษ

ตางๆ  ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ (ทั้งแบบด้ังเดิมและที่มีสถานะเปนบริษัทมหาชน) ที่มีภารกิจในการตอบสนอง

ปญหาและโอกาสของประชาชนในสังคมสมัยใหม จึงตองการรูปแบบโครงสรางองคการที่มีความคลองตัว

กวาองคการระบบราชการที่มีภารกิจทางการปกครอง ในการขับเคลื่อนองคการภาครัฐรูปแบบพิเศษเหลานี้ 

จึงเหมาะสมกับโครงสรางองคการแบบสิ่งมีชีวิต (Organic structure) ที่มีความยืดหยุนมากกวา เพราะใน

การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารองคกรภาครัฐตามแนวคิดรัฐประศาสนศาสตรแบบด้ังเดิมมาสูแนวคิดการ

จัดการภาครัฐแนวใหมนั้น การจัดโครงสรางองคการแบบเคร่ืองจักร ( Mechanistic structure) การจัด

โครงสรางองคการแบบสิ่งมีชีวิต ( Organic structure) และ การจัดโครงสรางองคการแบบเครือขา ย 

(Network structure) ตางมีความสามารถในการตอบสนองภารกิจสาธารณะที่ถูกกําหนดไวในแตละดานที่

แตกตางกัน (Daft, 1998) โครงสรางแบบสรางมีชีวิต และ โครงสรางแบบเครือขาย อาจสรางความยืดหยุน

และความสามารถในการปรับตัวไดมากกวาสําหรับกรณีขององคกรภาครัฐที่มีภารกิจบนฐานความรูและ

ขอมูลขาวสารในขณะที่โครงสรางแบบเคร่ืองจักรอาจมุงไปที่ประสิทธิผลของการใชอํานาจปกครอง เพ่ือ

ดูแลความสงบเรียบรอยของสังคม เปนตน 

 

บทสรุป 

การเปลี่ยนยายกระบวนทัศนทางรัฐประศาสนศาสตรจะเปนการพัฒนาของคูความขัดแยง 

(Dialectic) ระหวางหลักคิดของความมีเหตุผล ( Rationality) กับหลักคิดดานมนุษยนิยม ( Humanism)  

เปรียบไดกับลูกตุม (pendulum) ของนาฬิกาโบราณที่ เม่ือมีแรงเหว่ียงไปในทิศทางหนึ่งแลวจะมีแรงเหว่ียง

กลับไปในทิศทางตรงกันขามเสมอ การที่แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม ( NPM) เนนมิติของความมี

เหตุผลในการใหบริการของรัฐสูประชาชนมากเกินไป ก็จะเกิดป ฏิกิริยาตอตานที่อยากใหหันมาให

ความสําคัญกับมิติดานมนุษยมากขึ้น จึงเกิดแนวคิดการบริการภาครัฐแนวใหม  (NPS) ซึ่งเปนแนวคิดหลัง

ยุคการจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) และเชื่อวาหาก NPS เนนแนวคิดมนุษยนิยมสูงเกินไป แนวคิดดาน

เหตุผลก็จะกลับมาอีกคร้ังแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ( NPM) เปนหลักการบริหารที่มีความ

เปนสากล สามารถปรับใชกับภารกิจองคการไดหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนระบบราชการ ซึ่งมีภารกิจเนนไป
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ในเชิงการปกครอง หรือ รัฐวิสาหกิจที่เนนการใหบริการสาธารณูปโภคแกประชาชน แตในขณะเดียวกับก็

ตองมีความยั่งยืนในเชิงการประกอบการ ( entrepreneurship) และ การเติบโต เชน องคการมหาชนใน

รูปแบบใหมๆ  ที่มีความจําเปนอยางมากในฐานะกลไกขับเคลื่อนความสามารถในเชิงแขงขันและความ

ยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ สวนแนวคิด NPS จะเนนความสําคัญของการรับผิดชอบตอสาธารณะ ( Public 

Accountability) มากกวาการตอบสนองผูบริโภคภายใตกลไกการตลาดแบบ NPM ที่อาจมองขาม

ความสําคัญของการมีสวนรวมจากภาคประชาชนในการบริหารสาธารณะตามหลักการประชาธิปไตย ที่ถือ

วาประชาชนมีสถานะเปนพลเมืองซึ่งมีทั้งสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบ รัฐและบุคลากรของรัฐตองรับใช

ประชาชน (Serving) โดยเปลี่ยนจากการใชอํานาจปกครองในการบริหารราชการ มาเปนบทบาทในการ

เจรจาประสานผลประโยชน และเปนสื่อกลางในการประสานคานิยมรวมกันในหมูพลเมือง ชุมชน และกลุม

ทางสังคมตางๆ ซึ่งกลไกที่จะนําไปสูประสิทธิภาพของการบริหารราชการและสรางใหเกิดเครือขายความ

รวมมือที่ต้ังอยูบนความสมดุลในการตรวจสอบความโปรงใสและภาระรับผิดชอบระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ ภาคประชาชนตอไป  

อยางไรก็ตาม ไมวาจะการบริหารราชการไทยจะยังอยูในยุคของ  NPM หรือกําลังจะเปลี่ยนแปลง

ไปสูการปรับใชแนวคิด NPS ก็ตาม ควรมองเปาหมายของการบริหารราชการในภาพใหญที่อาจไม

จําเปนตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่งเสมอไป ในกรณีของประเทศกําลังพัฒนาควรมีการเลือกสรรปรับใช

กระบวนทัศนทางรัฐประศาสนศาสตรเหลานี้ไดทั้งหมด  ทั้งนี้เพ่ือเปาหมายคือการพัฒนาระบบราชการให

เปนกลไกของรัฐที่มีประสิทธิภาพในการสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอยางยั่งยืน 
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