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บทคัดยอ
ทามกลางการพัฒนาองคความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรในตลอดระยะเวลาผ าน
การท า ทายทางความคิ ด ผ า นการเปลี่ ย นกระบวนทั ศ น ห ลายกระบวนทั ศ น ทํ า ให
รัฐประศาสนศาสตรเขมแข็งขึ้น และเปนที่นิยมศึกษากันในสถาบันการศึกษา ขณะเดียวกันความ
เปนพลเมืองก็เขมแข็งขึ้นตามลําดับ บทความนี้กลาวถึงกระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตรตอการ
มองความเปนพลเมืองวาในแตละกระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตรใหความสําคัญหรือลดทอน
ความสําคัญของความเปนพลเมืองอยางไร รวมถึงนําเสนอใหเห็นความแตกตางระหวางฐาน
แนวความคิดของแตละกระบวนทัศนฯ ตอความเปนพลเมืองในแตละชวงกระบวนทัศน
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Abstract
In the midst of the development of knowledge in public administration
throughout the years, through the challenge of thoughts, through the transformation of
many paradigms, the public administration has become stronger and is popular among
educational institutions. At the same time, citizenship has strengthened accordingly.
This article is about the public administration paradigm of looking at citizenship. In each
paradigm of public administration emphasizing or diminishing the importance of
citizenship, as well as presenting the differences between the concepts of each
paradigm to citizenship in each phase of the paradigm
This article focuses on each paradigm whether it is emphasizing or diminishing
the importance of citizenship as well as presenting the differences between the
concepts of each paradigm to citizenship in each phase of the paradigm.
Keywords: citizenship, paradigm, public administration

1. บทนํา

รัฐประศาสนศาสตรหรือบริหารรัฐกิจหรือศาสตรที่วาดวยการบริหารจัดการรัฐ ศัพท
บัญญัติเหลานี้ลวนอยูในกรอบของการบริหารจัดการภาครัฐ ที่นักคิดทางรัฐประศาสนศาสตร
พยายามหาแนวทางสรางแนวคิดทฤษฎีที่ชวยทําใหการทํางานภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น หาก
เปรียบกับการคนหาตัวตนของรัฐประศาสนศาสตร อาจเปรียบไดกับกาลิเลโอที่พยายามคนหา
ความจริงทางดาราศาสตรซึ่งในเบื้องตนไมไดรับการยอมรับความคิดดังกลาว นักคิดในยุคนั้นยัง
ติดกับดักทางความคิดที่มีอิทธิพลจากยุคกลาง ทําใหสิ่งที่กาลิเลโอคิดกลายเปนเรื่องเพอฝน แต
สุดทายแลวทุกคนตางตองยอมรับเมื่อพบวาสิ่งที่เขาคิดนั้นเปนความจริงที่เปนการทําใหกระบวน
ทัศนเดิมนั้นเปลี่ยนไป (Paradigm Shift) (Timothy, 2011)
รั ฐ ประศาสนศาสตร ที่ เ ข า ใจกั นโดยทั่วไปคื อ ความรู ใ นการบริ ห ารภาครั ฐ หรื อภาค
สาธารณะ โดยคนส วนใหญ คิ ดว า การบริ ห ารงานสาธารณะเปน เรื่ องของรั ฐ บาล และระบบ
ราชการ ซึ่ ง มี ห น า ที่ เ ป น ผู จั ด หาบริ ก ารสาธารณะให ส วนประชาชนมี ฐ านะเป น ผู รั บ บริ ก าร
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สาธารณะเทานั้น แตปจจุบันหาเปนเชนนั้นไม ประชาชน พลเมือง หรือชุมชน ตางเขามามีสวน
รวมคิด รวมทํา รวมสรางในโครงการตาง ๆ มากขึ้น
จากความสําคัญขางตนทําใหผูเขียนบทความใหความสําคัญและกําหนดวัตถุประสงค
ของบทความวา 1) ความเปนพลเมืองไดถูกกลาวถึงในกระบวนทัศนใดบางในรัฐประศาสนศาสตร
2) ความเปนพลเมืองถูกกลาวถึงไวอยางไรในกระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตรและการจัดการ
ภาครัฐ ซึ่งจากวัตถุประสงคของบทความดังกลาวจะเปนการทบทวนแนวคิดและฉายภาพความ
เปนมาความเปนไป และการดํารงอยูของรัฐประศาสนศาสตรที่เกี่ยวของกับความเปนพลเมือง

2. กระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตรดั้งเดิม (Traditional Public
Administration - TPA)

การพัฒนากรอบแนวคิดหรือกระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตร ตองยอนกลับไปสูกําเนิด
ของรั ฐ ประศาสนศาสตร ใ นสหรั ฐ อเมริ ก าเมื่ อ ค.ศ.1887 Wilson เขี ย น The Study of
Administration ที่แสดงความคิดเห็นถึงเหตุผลวาทําไมจึงตองมีการศึกษาการบริหารกิจการของรั ฐ
อยางจริงจัง แนวคิดสําคั ญของเขาคือการให แยกการบริ หารและการเมื องออกจากกั น โดยฝ าย
การเมืองมีหนาที่กําหนดนโยบาย สวนขาราชการประจําหรือฝายบริหารมีหนาที่นํานโยบายไปปฏิบัติ
(Wilson, 1887) ในกรอบความคิ ดแรกนี้จะเห็นได วาไมมีการกลาวถึ งบทบาทของพลเมื องในการ
บริหารสาธารณะอยางชัดเจน และในขณะที่ Rosenbloom เห็นตางจากเดิมโดยกลาววา การแยก
อํ านาจออกเป น 3 อํ านาจ ได แก การบริ หาร นิ ติ บั ญญั ติ ตุ ลาการ นั้ นก็ ถู กนํ าไปใช 3 แห ง ทั้ ง
3 อํานาจตองสัมพันธกัน (Rosenbloom, 2007) ซึ่งสอดคลองกับ Appleby กลาววาที่จริ งการ
บริหารก็คือการเมือง และถึงแมจะกลาวแยงกับนักคิดกลุมแรกแตโดยทั่วไปแลวยังไมไดกลาวถึ ง
บทบาทหนาที่ของพลเมืองอยางชัดเจน (Appleby, 1949)
ในชวงเวลาเดี ยวกันมีนักคิดทางรั ฐประศาสนศาสตรที่คิ ดหลักการทางการบริหาร เชน
Gulick ที่เนนหลักประสิทธิภาพของการบริ หาร ภายหลังไดพัฒนาเปนหลั กการบริหารที่ เรี ยกว า
POSDCORB ที่มีความเชื่อวาหลักการบริหารนี้เปนสากล (Gulick, 2007) นับเปนจุดเริ่มตนหนึ่งของ
หลักการบริหาร รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับองคการขนาดใหญหรือทฤษฎีระบบราชการในอุดมคติ (Ideal
– Type Bureaucracy) ของ Weber โดยมีหลักพิจารณาวาหากองคการใดมีลักษณะตรงตามทฤษฎี
ของเขาแล วองค การนั้ นจะมี ประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุ ด (Weber, 1946) หรื อแม กระทั่ งแนวคิ ด
วิทยาศาสตรการจัดการ (Scientific Management) ของ Taylor ที่เนนการเขาไปศึกษากระบวนการ
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ทางวิทยาศาสตรที่มีการเก็บขอมูลอยางเที่ยงตรง แมนยําและเขมงวด เพื่อใหไดมาซึ่ง “วิธีการที่ดี
ที่ สุ ด (One Best Way)” (Taylor, 1911) รวมถึ งแนวคิ ดหน าที่ ของผู บริ หาร (Function of The
Executive) ของ Barnard นักวิชาการที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการภาครัฐในยุคแรก ๆ นั้น ทํา
ใหนักรัฐประศาสนศาสตรไมติดกับดักทางความคิดเรื่องของ “วิธีที่ดีที่สุด” ของ Taylor แตกลับมา
เชื่อวา สิ่งสําคัญคือบทบาทหนาที่ของผูบริหารที่ตองไดรับการยอมรับและไดรับความรวมมื อจาก
ผูใตบังคับบัญชาผานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พรอมทั้งการใหผูใตบังคับบัญชามี
สวนรวมในการตัดสินใจ (Barnard, 1938)
โดยสรุปแนวคิดในกลุมขางตนเนนความสําคัญของการแสวงหาหลักการทางการบริ หาร
การหาทางเลือกที่ดีที่สุดและการบริหารองคการขนาดใหญ โดยที่ไมเห็นถึงความจําเปนของการมี
สวนรวมของพลเมือง รวมถึงยังแอบแฝงด วยแนวคิดของการเปนองคการแบบปดอีกด วย อีกทั้ง
แนวคิดขางตนดังกลาวนั้น ลวนถูกวิพากษวาไมสามารถตอบสนองตอการบริหารจัดการภายในและ
ภายนอกระบบราชการได
จากกลุมแนวคิดขางตนซึ่งเปนแนวคิดหลักของรัฐประศาสนศาสตรในขณะนั้น จะเห็นไดวา
มี ลั กษณะขององค การแบบป ด ซึ่ งลั กษณะองค การแบบนี้ จะไม ได สนใจการมี ปฏิ สั มพั นธ กั บ
สภาพแวดล อมเทาที่ ควร แตหากนําแนวคิ ดของ Katz and Kahn จะเปนตัวอย างสะทอนได วา
ทฤษฎีระบบเปดมีองคประกอบที่สําคัญหลายประการเพื่อที่จะทําใหองคการมีประสิทธิภาพ องคการ
จะตองมีปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอมภายนอก อันไดแก การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม (Katz & Kahn,
2007) แตในขณะทีแ่ นวคิดของกลุมรัฐประศาสนศาสตรดั้งเดิมนั้นเปนแนวคิดแบบระบบปดทําใหยิ่ง
ตอกย้ําวาการเขาไปมีสวนรวมของพลเมืองเกิดไดยากมากขึ้น รวมถึงอาจจะไมไดสนใจในความเปน
พลเมืองเลยดวยซ้ํา

3. รัฐประศาสนศาสตรแนวใหม (New Public Administration - NPA)

ในชวงปลายทศวรรษ 1960 เกิดขบวนการรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม (New Public
Administration – NPA) แนวคิดนี้เสนอคานิยมทางการบริหารภาครัฐ (Value) ที่ตองไมเปน
กลางคือการที่ตองชวยเหลือผูที่เสียประโยชน เชน สตรี คนพิการ คนผิวสี เปนตน ตองสงเสริม
ความเสมอภาคทางสังคม (Social Equity) โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน การกระจาย
อํ า นาจที่ ม ากขึ้ น และส ง เสริ ม ความเป น ประชาธิ ป ไตยในรั ฐ ประศาสนศาสตร ม ากขึ้ น ทํ า ให
รัฐประศาสนศาสตรเริ่มออกจากความเปนพฤติกรรมศาสตรที่อางความเปนกลางทางวิชาการ
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อยางเดียวไปสูการเปนศาสตรที่มีปทัสถาน (Normative) หรือเนนคานิยมที่เปนนามธรรมมากขึ้น
คือมุงทําเพื่อประโยชนของคนสวนมาก ซึ่งยากไร ยากจนและลําบากอยู
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในขบวนการรัฐประศาสนศาสตรแนวใหมที่เกี่ยวของกับความ
เปนพลเมือง ไดแก Frederickson ที่ไดใหความเห็นวารัฐประศาสนศาสตรแนวใหมควรเสนอ
คานิยมในแนวทางมนุษยนิยมคือ 1) การแสวงหาความยุติธรรมทางสังคม (Social Equity) โดยมี
การเปรียบระบบราชการวารัฐระบบราชการจะไมมีวันที่จะบรรลุเปาหมายความเปนธรรมทาง
สังคมจากการปฏิบัติงานของระบบราชการไดดวยการทําใหประชาชนทุกคนไดรับการปฏิบัติโดย
เทาเทียมกันตามกฎหมาย 2) การบรรลุและการเพิ่มพูนคานิยมบางอยาง เชน การรับรูตอบสนอง
ต อ ความต อ งการของประชาชน (Responsiveness) 3) การมี ส วนร วมในการตั ด สิ น ใจของ
ประชาชน (Participation in Decision-Making) 4) การเพิ่มทางเลือกของประชาชน (Citizen
Choice) และ 5) ความรับผิดชอบทางการบริหารเพื่อใหโครงการบรรลุผลหรือมีประสิทธิ ภาพ
(Administrative Responsibility for Program Effectiveness) นอกจากนี้ นักบริหารตองเปน
คนกระตือรือรน กลาไดกลาเสีย ไมใชปฏิบัติตามระเบียบอยางเดียว (Frederickson, 2007)
นั บ จากแนวคิ ด รั ฐ ประศาสนศาสตร แ นวใหม อุ บั ติ ขึ้ น เป น การแสดงจุ ด ยื น ที่ ทํ า ให
รัฐประศาสนศาสตรมีพื้นที่ของตนเองและสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งของบทความที่ Frederickson
เขียนคือรัฐประศาสนศาสตรแนวใหมนั้นนักบริหารตองสวมวิญญาณเปนนักปฏิบัติ ตองเขาถึง
แก น การทํ า งานในโลกของความเป น จริ ง ไม ใ ช ก ารแยกตนออกจากสิ่ ง ที่ ศึ ก ษาหรื อ เพี ย ง
สังเกตการณจากภายนอกและตองถือปรัชญาความยุติธรรมทางสังคม ซึ่งความคิดนี้จะนําไปสู
ความคิดใหมที่เพิ่มเติมขึ้นของรัฐประศาสนศาสตร (Frederickson, 2007)

4. รัฐประศาสนศาสตรแนวใหมสูแนวคิดพลเมืองที่เขมขนขึ้นสูคําประกาศแหงเมือง
แบล็กสเบิรก (Blacksburg Manifesto)

รั ฐ ประศาสนศาสตร แ นวใหม ส ร า งคุ ณู ป การทางความคิ ด ของกลุ ม เสวนาที่ ออกคํา
ประกาศแหง เมืองแบล็ ก สเ บิ รก (Blacksburg Manifesto) โดย Wamsley และคณะ สรุป ว า
หั ว ใจของรั ฐ ประศาสนศาสตร คื อ การกลั บ มามุ ง สู ก ารให ค วามสํ า คั ญ กั บ สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า
“ผลประโยชนสาธารณะ (Public Interest)” ใหมากที่สุดและการวัดความสําเร็จของการบริหาร
นั้นควรจะตองวัดการกอใหเกิดผลประโยชนตอสาธารณะดวย และยังไดเนนย้ําอีกคานิยมหนึ่งที่
สําคัญคือการมีพลเมืองที่มีคุณธรรม (Civic Citizenship) (Wamsley, et al.,1990)
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Wamsley และคณะเสนอใหขาราชการปรับบทบาทตัวเองเปนผูรวบรวมความตองการ
ของประชาชน และกระตุนใหเกิดพลเมืองที่ตื่นตัว (Active Citizens) (Wamsley, et al.,1990)
ดั ง ที่ Stivers กระตุ น ให มี ก ารเชื่อ มโยงความรั บ ผิ ดชอบทางการบริ ห ารของนั กรั ฐ ประศาสน
ศาสตรใหสอดรับกับ ความจําเปนที่ตองเป ดเวที และใหโอกาสประชาชนเขามามี สวนรว มใน
กระบวนการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการมากขึ้น (Stivers, 1990) ซึ่งตอมาไดมีการ
ขยายเนื้อความตอในสายแนวคิดชุมชนนิยม (Communitarianism) เชน ความคิดของ Bellone
and Goerl ที่สนับสนุนความคิดเรื่องพลเมืองเขมแข็ง (Civic-Regarding Entrepreneurship)
ว า นั ก บริ ห ารมี พั น ธะหนา ที่สํ า คั ญ ในการแสวงหาโอกาสให ป ระชาชนไดเ ข า มามี ส วนร วมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะใหมากที่สุด (Bellone and Goerl,1992)
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได วา ในกระบวนทั ศ น ข า งต น เริ่ ม มี ก ระแสแห ง ความเป น พลเมื อ งใน
รัฐประศาสนศาสตรเพิ่มขึ้นจากรัฐประศาสนศาสตรดั้งเดิมพัฒนาเปนรัฐประศาสนศาสตร แนว
ใหมและมองวารัฐประศาสนศาสตรอยูในบริบททางการเมืองตามการปกครองแบบประชาธิปไตย
คํ า นึ ง ถึ ง กลุ ม คนที่ เ กี่ ย วข อ งหลายฝ า ย โดยเฉพาะประชาชนพลเมื อ งซึ่ ง เป น กลุ ม ที่ นั ก
รัฐประศาสนศาสตรควรใหความสําคัญเปนอันดับแรก แตในขณะนั้นอีกสายแนวความคิดหนึ่งก็มี
การกอตัวพัฒนาขึ้นมาจากกระแสแนวคิดทางเศรษฐศาสตรและการจัดการนิยม ซึ่งเปนชวงที่
เรียกวาการจัดการภาครัฐแนวใหม(New Public Management-NPM)

5. กระบวนทัศนการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public ManagementNPM)

แนวคิดนี้ไดรับอิทธิ พลมาจากการประสบความสําเร็ จของภาคธุ รกิ จเอกชน และทําให
รัฐประศาสนศาสตรเปลี่ยนมุมมองตัวเองใหเปน Public Entrepreneurship กําหนดใหประชาชน
เปนลูกคา (Client or Customer) แนวคิดนี้เปนความพยายามที่จะแกปญหาระบบราชการดวยการ
นําแนวคิดและการปฏิบัติของภาคธุรกิจเอกชนมาปรับใชในการบริหารงานภาครัฐ ลดกฎระเบียบ
ลดขั้นตอน ลดขนาดของระบบราชการเพื่อใหเกิดความคลองตัว กระจายอํานาจเพื่อสรางการมีสวน
รวมใหมากขึ้น การเปนรัฐบาลแบบผูประกอบการของรัฐ มีเปาหมายคือการเปลี่ยนแปลงระบบและ
องคการภาครัฐในระดับรากฐาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Osborne & Gaebler,
1993) นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดความคุมคาทางการเงิน (value for money) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อให
การดําเนินกิจการในภาครัฐเกิดประสิทธิภาพและคุณภาพควบคูกันไป (อัยรวี วีระพันธพงศ, 2563)
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อยางไรก็ตาม ไดมีนักวิชาการแสดงความคิดเห็นตอการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหมในมิติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความเปนพลเมืองอยางนาสนใจ เชน Hughes ที่กลาววาตัวแบบ
การจั ดการแบบดั้ ง เดิ มนั้ นล า สมั ย จึ งถู ก แทนที่ ด วยกระบวนทั ศน ใ หม (Paradigm Shift) ที่ มี
คุณลักษณะเปนการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการไปเปนการบริหาร จากระบบราชการไปเปนระบบ
ตลาด ภาวะผูนําทางการจั ดการและการเมื อง ที่ไมใชเพียงการบริ หารจัดการภาครั ฐแต เป นของ
ความสัมพันธระหวางตลาดและรัฐบาลและความเปนพลเมือง (Hughes, 2003) Kettl ไดตั้งคําถาม
ตอการปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่เกี่ยวของกับความเปนพลเมืองวารัฐบาลใชกลไก
ทางการตลาดใหพลเมือง (ลูกคา) มีทางเลือกมากขึ้นในการบริการลูกคาที่ดีขึ้นอยางไร (Kettl, 1997)
Hood มองวาการจัดการภาครัฐแนวใหมเปรียบเสมือนกับ “จักรพรรดิที่ทรงสวมอาภรณใหม” (The
Emperor’s New Clothes) กลาวคือ แนวคิดนี้เปนเพียงเหลาเกาในขวดใหมแตจุดออนของระบบ
ราชการก็ยังคงอยูและการบริหารจัดการภาครัฐสําหรับทุกฤดูกาล (Public Management for All
Season) นั้นไมเปนจริง ไมสามารถนําไปใชไดทุกฤดูกาลหรือทุกอยางที่คิดแตจะตองออกแบบการ
บริหารที่แตกตางกันไปตามแตละคานิยม (Hood, 1991)
นักวิชาการไทย เชน ประโยชน สงกลิ่น มองวาการนําการจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชใน
ประเทศตาง ๆ พบวาสงผลที่ไมคาดหมายในเรื่องที่สําคัญๆ ไดแก การเพิ่มขึ้นของปญหาเชิงจริยธรรม
การแทรกแซงทางการเมือง ความไมเทาเทียมกันของการใหบริการ การสูญเสียบทบาทภาครั ฐใน
ฐานะผูนํา และการลดลงของความไววางใจสาธารณะ (ประโยชน สงกลิ่น, 2552)
อยางไรก็ตามแมนักวิชาการทางดานรัฐประศาสนศาสตรจะใหความเห็นวา Osborne and
Gaebler เป นพวกการจั ดการภาครั ฐแนวใหม อย างสุ ดขั้ ว แต หากพิ จารณาให ดี จะเห็ น ได ว า
นักวิชาการทั้ง 2 ทานไดเพิ่มเติมแนวคิดพลเมืองเขาไปดวย โดยเสนอวา หากจะเปลี่ยนลูกคาใหเปน
พลเมืองเพื่อทําใหทุกระดับรัฐเขมแข็งขึ้น พลเมืองจะประกอบเปนชุมชนกลายเปนพลังเพิ่มขึ้นอยาง
มากในการบริหารจัดการภาครัฐดวยเหตุผลที่วา 1) พลเมืองที่กอรูปเปนชุมชนตาง ๆ ยอมมีความ
รับผิดชอบและมีความผูกพันตอสมาชิกมากกวาองคการของรัฐ 2) พลเมืองและชุมชนยอมเข าใจ
ปญหาของตนเองในหลาย ๆ เรื่องดีกวาขาราชการหรือพนักงานของรัฐ 3) พลเมืองและชุมชนยอมมี
ความมุงมั่นที่จะแกปญหาอยางดีที่สุดเพราะมันเปนปญหาของเขาเอง ในขณะที่ขาราชการมักจะทํา
ตามหนาที่ตามระเบียบระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงเทานั้น 4) ชุมชนและพลเมืองมีความสนิ ทสนม
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในขณะที่ขาราชการสนใจในเพียงหนาที่และการงานของตน 5) ชุมชนมีความ
คลองตัวและมีความสรางสรรค ในขณะที่องคการภาครัฐยึดติดกับกฎระเบียบตาง ๆ ของทางราชการ
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6) การใชพลเมืองและชุมชน คือ การใชอาสาสมั คร และดวยเหตุนี้ จึ งเปนการลดค าใช จ ายของ
พนักงานประจําของรัฐลงไปดวย 7) ชุมชนในบางเงื่อนไขสามารถใชความสนิทสนมในการจูงใจให
สมาชิกประพฤติปฏิบัติตามมติขอตกลงหรือคําแนะนําตาง ๆ ไดเพิ่มเติมจากการบังคับใชกฎหมาย
(Osborne & Gaebler, 1993)
ดังนั้น จะเห็นไดวาในความพยายามปฏิรูปภาครัฐโดยแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม
แตกระบวนทัศนดังกลาวก็ยังเห็นความสําคัญของความเปนพลเมืองที่จะรวมกันแกปญหาภายใน
ชุ มชนได และจะเห็ นได ชั ดเจนที่ สุ ดในบั ญญั ติ 10 ประการในข อที่ 2 คื อ Community Owned
Government ที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรและผลประโยชนสาธารณะเพราะ
รับทราบปญหาไดดีที่สุด
ในขณะที่แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมเขามาครอบงําวิสัยทัศนของผูบริหารภาครัฐใน
การเปนผู ประกอบการของรั ฐบาล ที่กระบวนทั ศนนี้ สามารถเอาชนะกระบวนทั ศน เดิ มได อย าง
ราบคาบ ก็เกิดกระแสการคืนอํานาจใหกับประชาชนและพลเมือง ทําใหกระบวนทัศนการบริการ
สาธารณะแนวใหม (New Public Service-NPS) ของ Denhardt and Denhardt อุบัติขึ้น

6. กระบวนทัศนการบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service-NPS)

กระบวนทัศนการบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service-NPS) ของ Denhardt
and Denhardt เกี่ยวของกับความเปนพลเมือง โดยมองวาชุมชนที่มีเครือขายพลเมืองที่เขมแข็งนัก
รัฐประศาสนศาสตรจะสามารถใชเครือขายเหลานั้นในการสรางเครือขายที่เขมแข็งยิ่งขึ้นและสามารถ
ที่จะชวยสรางชุมชนและทุนทางสังคมโดยกระตุนให พลเมืองเขามามีส วนในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะ (Denhardt & Denhardt, 2007)
นอกจากนี้ ผู เขี ยนมี ความเห็ นว าแนวคิ ดรั ฐประศาสนศาสตร แนวใหม (New Public
Administration) ของ Frederickson ที่ เน นค านิ ยม ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) และความคุ มค า
(Economy) เปนรากฐานใหเกิดแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม สวนอีกคานิยมหนึ่งคือ ความเทา
เทียมกันทางสังคม (Social Equity) เปนคานิยมหนึ่งที่เปนรากฐานของการบริการสาธารณะแนวใหม
เชนกัน
จากบัญญัติ 7 ประการของการบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service-NPS) นั้น
สามารถอธิบายเกี่ยวกับความเปนพลเมืองดังนี้คือ 1) ความพยายามโตแยงความแตกตางระหวาง
ลู กค ากั บพลเมื อ ง โดยที่ ให ค วามสํ า คั ญกั บ การให บ ริ การสาธารณะที่ มี คุ ณ ภาพแก พ ลเมื อ ง
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2) ความตองการใหบุคลากรภาครั ฐรั บบทบาทเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) และทําให
พลเมืองเขาใจถึงคานิยมที่สําคัญ ๆ ดานประชาธิปไตย 3) ความตองการใหคุณคาความเปนพลเมือง
เหนือกวาความเปนผูประกอบการ ซึ่งผูบริหารมีบทบาทหนาที่ในการกระตุนใหพลเมืองมีสวนรวมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ 4) การคิดอยางมียุทธศาสตรปฏิบัติอยางประชาธิปไตย การอภิปราย
เรื่องการนํานโยบายไปปฏิ บัติซึ่งเนนในเรื่องการมีส วนร วมของพลเมืองและการสร างชุ มชน เพื่อ
ประโยชน ส าธารณะ 5) ความพยายามให บุ ค ลากรภาครั ฐต อ งรั บ ผิ ด ชอบและตอบสนองต อ
ผลประโยชนสาธารณะ รัฐธรรมนูญ จรรยาบรรณวิชาชีพ คานิยมประชาธิปไตย 6) การใหบริการแทน
การถือหางเสือ กลาวคือบุคลากรของรัฐตองสํานึกวาตนเปนผูรับใชประชาชน ไมใชเจานาย ตองให
เกี ยรติ ประชาชน รั บฟ ง ขอความเห็ น เชื้ อเชิ ญประชาชนมาร วมคิ ด ร วมเสนอ ร วมทํ าเพื่ อ
ผลประโยชนสาธารณะ 7) การใหคุณคาแกคน ไมใชเพียงผลิตภาพ แนวคิดนี้ตองคํานึงถึงการสร าง
พลเมือง เสริมบทบาทและความสามารถของพวกเขา เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการที่จะเพิ่มผลิตภาพ เพราะการทําแบบนี้จะเปนการสรางพลเมือง ความรับผิดชอบ ความไวเนื้อ
เชื่อใจ และเปนเหมือนการผลักดันผลประโยชนสาธารณะดวย
กระบวนทัศนการบริการสาธารณะแนวใหม (New Public Service-NPS) นั้นมีการสงเสริม
ความเปนพลเมืองไวอยางมากแตก็สามารถพิจารณาและสังเกตไดวา แนวคิดดังกลาวมีความเปน
นามธรรมสูงและจับตองไดยากกวาแนวคิดแบบดั้งเดิมและแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม

7. การจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม (New Public Governance - NPG)

กระบวนทัศนการจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม (New Public Governance- NPG)
เปนการจัดการสาธารณะในยุคใหมภายใตเงื่อนไขที่ภาคประชาสังคม กลุมธุรกิจ และผูมีสวนได
ส วนเสี ย หลาย ๆ ฝ า ยต า งมิ อ าจอยู เ ฉยในฐานะของผู รั บ บริ ก ารแต จ ะกลั บ มามี ส วนร ว มใน
กระบวนการกํา หนดนโยบาย การนํานโยบายไปปฏิบั ติ ตลอดจนการกํากับ ติด ตามและการ
ประเมินผลนโยบายกันอยางกระตือรือรน (Active Participants) (Loffler, 2005)
ในงานเขียนเรื่อง “Introduction the (New) Public Governance: a suitable case
for treatment?”พยายามชี้ ใ ห เ ห็ น ถึ ง การเปลี่ ย นผ า นแนวคิ ด ในรู ป แบบดั้ งเดิ ม รู ป แบบการ
จัดการภาครัฐแนวใหม มาสูรูปแบบที่เรียกวาการจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม (New Public
Governance - NPG) ซึ่ ง เขากล าวว า ในแวดวงวิ ช าการมี การศึ กษาเกี่ ยวกับ การจั ด การภาคี
สาธารณะแบบใหมกันอยางมากในสิบกวาปที่ผานมานี้ (Osborne, 2010)
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นั ก คิ ด แนว NPG ได นํ า ทฤษฎี ร ะบบธรรมชาติ แ บบเป ด (open natural systems
theory) มาใช เ ป น กรอบในการมองทํ า ให พ วกเขาสนใจไปที่แ รงกดดั น จากสภาวะแวดล อม
ภายนอกที่มีตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ และการใหบ ริการสาธารณะที่อยูภายในรั ฐแบบพหุ
(plural state) หมายถึง รัฐที่ประกอบดวยผูกระทําการจํานวนหลายฝายที่พึ่งพิงตอกัน โดยตาง
ฝายตางพยายามเขามามีคุณูปการตอการใหบริการสาธารณะ ประเด็นสําคัญที่ควรไดรับการ
วิเคราะหอยางละเอียดก็คือความสัมพันธระหวางองคการตาง ๆ ซึ่งในสวนนี้อาจคลายกับแนวคิด
ของ Wright ในแนวคิด Inter government management (IGM) ซึ่งวางอยูบนขอสมมติฐาน
ที่วาบทบาทของกลไกภาครัฐตาง ๆ จะตองมีการปรับบทบาทใหมจากผูทําการจัดบริการไปสู
บทบาทในเชิงเกื้อหนุนใหการบริการสาธารณะหนึ่ง ๆ เกิดขึ้นผานการมีบทบาทรวมกันกั บ ตัว
แสดงอื่น ๆ ซึ่งการที่จะทําใหสิ่งดังกลาวเกิดขึ้นไดนั้น ภาครัฐจําเปนที่จะตองวางระบบกฎเกณฑที่
เกื้อหนุนใหตัวแสดงอื่น ๆ เขามามีบทบาทสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ และรวมถึงการทําให
ตัวแสดงตาง ๆ ยอมรับและพอใจในบทบาทของตนเอง (Wright, 1982)
ประเด็นสํา คัญ ของกระบวนทั ศน NPG เปนการจัดการสาธารณะที่ ดํา เนินการผ า น
กระบวนการตอรองเชิงอํ านาจและตอสูทางการเมือง ขณะเดียวกันยังทําหนาที่เปนเวที ท าง
การเมืองของการจัดการสาธารณะ ที่ประกอบดวยการปฏิสัมพันธเชิงอํานาจ (ทั้งรวมมือ ขัดแยง
ตอรอง ฯลฯ) ระหวางภาคีตาง ๆ อยางซับซอนอีกดวย ในสวนของความเปนพลเมืองนั้นกระบวน
ทัศนนี้เห็นวารัฐมีหนาที่พัฒนาพลเมืองใหมีศักยภาพรวมถึงการเขามารวมทํางานกับรัฐ ขณะที่
พลเมืองมีหนาที่พัฒนาการบริหารงานภาครั ฐให เกิ ดประสิท ธิ ผลที่ ตรงกับ ความตองการของ
ประชาชนใหมากที่สุด

8. บทสรุปความเปนพลเมืองในกระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตรและ
การจัดการภาครัฐจากวันนั้นสูวันนี้

จากกระบวนทั ศ น รั ฐ ประศาสนศาสตร ท้ั ง หมด ผู เ ขี ย นพยายามค น หาสาระสํ า คั ญ
พื้ น ฐานแนวคิ ด ทฤษฎี ความเป น มา เพื่ อ ให เ ห็ น ภาพรวมว า ในแต ล ะกระบวนทั ศ น นั้ น ให
ความสําคัญตอความเปนพลเมืองในแงมุมใดบาง บางกระบวนทัศนอาจไมไดใหความสําคัญกับ
ความเปนพลเมืองเนื่องดวยเพราะบริบททางสังคมในขณะนั้นแตเราก็ไมควรที่จะเพิกเฉยตอกระ
บวนทัศนนั้น ในขณะที่บางกระบวนทัศนอาจมีความเห็นตรงกันขามกันแตใชวาเราจะไมเห็นดวย
อยางสุดขั้ว ดังนั้น ในฐานะนักรัฐประศาสนศาสตรควรนําสาระประโยชนจากแตละกระบวนทัศน
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มาปรั บ ใช ใ นบริ บ ทสั ง คมให เ หมาะสมแก ช ว งเวลาและสถานการณ และสุ ด ท า ยสิ่ ง ที่ นั ก
รัฐประศาสนศาสตรตองคํานึงถึง ดังที่ Wamsley กลาวไวในบทความ “Public Administration
and the Governance Process:Shifting the Political Dialogue” ถึงความเปนมืออาชีพกับ
นักรัฐประศาสนศาสตรวาความสําคัญของการเปนมืออาชีพอยูที่วานักรัฐประศาสนศาสตรจะตอง
ทําตัวเปนผูดูแลปกปองผลประโยชนของประชาชน และเปนผูมีสวนรวมในกระบวนการปกครอง
ของสังคมอยางชอบดวยกฎหมายและอยางแข็งขัน นักรัฐประศาสนศาสตร จะตองมุง มั่ น ต อ
1) การปฏิบัติที่มีฐานทางทฤษฎีรองรับเปนการปฏิบัติที่รูตัวตลอดเวลาวากําลังทําอะไร 2) การ
ประเมินผลการกระทําของตัวเองอยางเขมขน อยางใชความคิดและสะทอนกลับ คือเปนการ
เรียนรูจากประสบการณทั้งจากการปฏิบัติท่ีมีฐานทางทฤษฏีรองรับและการสะทอนกลับการ
กระทําตาง ๆ ของตัวเอง มีบทบาทอยางสําคัญตอการเพิ่มขีดความสามารถ เพื่อบรรลุเปาหมาย
ตาง ๆ (Wamsley, 1990)
หากจะสรุปใหเห็นภาพความเปนมา ทฤษฎี และขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับความ
เปนพลเมืองในกระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตรตามวัตถุประสงคที่ผูเขียนตั้งไว โดยขอสรุปเปน
ตารางความเปนพลเมืองในกระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตรและการจัดการภาครัฐและอธิบาย
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความเปนพลเมืองในกระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตรและการจัดการภาครัฐ
กระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตรและการจัดการภาครัฐ
รัฐประศาสน
รัฐประศาสนศาสตร
การจัดการ การบริการสาธารณะ
ศาสตรดั้งเดิม
ใหม
ภาครัฐแนว
แนวใหม
ใหม
รากฐานที่ มา -ทฤษฎีองคการ
-ความรับผิดชอบ
-เหตุผลนิยม
-พลเมืองในระบอบ
ของทฤษฎี ที่ ราชการแบบดั้งเดิม -แรงงานและพลเมือง -ทฤษฎี
ประชาธิปไตย
ใช
- รัฐศาสตรและ
มีสวนรวมในการ
ทางเลือก
-ชุมชนและสังคม
นโยบายสาธารณะ ตัดสินใจ
สาธารณะ
พลเมือง
-ทฤษฎีองคการ
-ความเทาเทียมทาง -เสรีนิยมใหม -องคการ มนุษยนิยม
ราชการแบบใหม สังคม
-การจัดการ
และรัฐประศาสน
-ตัวแบบสถาบัน
-ทางเลือกพลเมือง
นิยม
ศาสตรแนวใหม

การจัดการภาคี
สาธารณะแบบ
ใหม
-สังคมวิทยา
องคการ
-ทฤษฎี
เครือขาย
-ทฤษฎีสถาบัน
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กระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตรและการจัดการภาครัฐ
รัฐประศาสน
รัฐประศาสนศาสตร
การจัดการ การบริการสาธารณะ
ศาสตรดั้งเดิม
ใหม
ภาครัฐแนว
แนวใหม
ใหม
-มนุษยสัมพันธ
-ทฤษฎีตนทุน - รัฐประศาสนศาสตร
-ทางเลือก
ธุรกรรม
หลังสมัยใหม
สาธารณะ
-การบริหารแยก
-บริหารรัฐกิจที่
-การนําเสนอ -รัฐตองรับใชไมใชกุม
จากการเมือง
สอดคลองกับสภาพ แนวคิดธุรกิจ ทิศหรือนําทาง
-หลักการบริหาร ความเปนจริงและ
มาใช
-รัฐตองมุงบริหารให
-หลักเหตุผลและ ปญหาของสังคม
เกิดสาธารณะ
- การจัดการ
การกําหนด
ทรัพยากรของ ประโยชน
-การไมวางตัวเปน
มาตรฐาน
กลางทางคานิยม แต องคการ เพื่อ -คิดในเชิงยุทธศาสตร
-หลักประสิทธิภาพ จะสูเพื่อผดุงรักษา
ทําในเชิง
บรรลุ
-องคการขนาดใหญ สงเสริมคานิยมอยาง เปาประสงค
ประชาธิปไตย
ระบบราชการ
-มุงรับใชพลเมือง
และผลการ
ใดอยางหนึ่งที่
-การรวมศูนย
ไมใชบริการลูกคา
ปฏิบัติงาน
เหมาะสม
อํานาจ
-การพัฒนาองคการ - ประสิทธิภาพ -ขึ้นตอหลายอยาง
-ลําดับขั้นบังคับ
ในรูปแบบใหมที่เปน ในการแขงขัน ไมใชเพียงการเมือง
บัญชา
และการทํางาน -ใหราคากับ
องคการเชิงริเริ่ม
-จะกําหนดนโยบาย สรางสรรค
ของกลไกตลาด ประชาชนไมใชสนใจ
อยางไร
แตผลิตภาพของงาน
- องคการสาธารณะที่ -การจัดการ
-การนํานโยบายไป มุงรับใชใหบริการแก ภายในองคการ -สรางพลเมืองและ
ปฏิบัติ
-ปจจัยนําเขา ชวยกันทํา
ประชาชนใหความ
สาธารณประโยชน
และผลผลิต
สนใจตอประชาชน
ผูรับบริการมากขึ้น จากการบริการ
-พลเมืองทุกคนควร
ไดรับการบริการอยาง
เทาเทียมกัน

การจัดการภาคี
สาธารณะแบบ
ใหม

-การเจรจา
ตอรองเกี่ยวกับ
สิ่งที่มีคุณคา
การสรางและ
กําหนด
ความหมาย
และ
ความสัมพันธ
-อํานาจที่
กระจัดกระจาย
และตอสูตอ
รองระหวางกัน
- การจัดการ
ระหวาง
องคการ
-กระบวนการ
และผลลัพธ
สุดทายของ
การบริการ
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กระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตรและการจัดการภาครัฐ
รัฐประศาสน
รัฐประศาสนศาสตร
การจัดการ การบริการสาธารณะ
ศาสตรดั้งเดิม
ใหม
ภาครัฐแนว
แนวใหม
ใหม
เปนระบบปด
เปนระบบปด
ระบบเชิง
เปนระบบธรรมชาติที่
(Closed System) (Closed System)
เหตุผลแบบ
เปดตอสิ่งแวดลอม
เปด

การจัดการภาคี
สาธารณะแบบ
ใหม
เปนระบบ
ธรรมชาติที่เปด
ตอสิ่งแวดลอม

ผูรับ

ผูรับ

ผูบริโภค

สมาชิกของชุมชน

ผูตอรอง

ไมกลาวถึงความ
เปนพลเมือง

มีการกลาวถึงในสิทธิ
ของพลเมืองตามวิถี
ประชาธิปไตยที่เนน
การมีสวนรวมของ
ประชาชน

-มีการกลางถึง
ความเปน
พลเมืองบาง
-ผูสรางอุปสงค
ผูบริโภค
ผูประเมิน
-พลเมืองและ
รัฐไมไดเรียนรู
ซึ่งกันและกัน

-เนนย้ําคุณคาความ
เปนพลเมือง มากกวา
คุณคาใดๆ หรือ
คานิยมทางธุรกิจ
-มีสวนรวมใน
นโยบาย มีความ
ไววางใจกัน ใหความ
รวมมือกัน
รับผิดชอบรวมกัน
-พลเมืองเรียนรูจาก
รัฐและรัฐเรียนรูจ าก
พลเมือง

-เนนการสราง
พลเมืองทุก
ภาคสวนทั้ง
ภาครัฐ เอกชน
ทองถิ่น และ
ชุมชน

ที่มา: ดัดแปลงเพิ่มเติมจาก เอนก เหลาธรรมทัศน และวลัยพร รัตนเศรษฐ, 2557 และ Osborne, 2006
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จากตารางข า งต น ผู เ ขี ย นจั ก อธิ บ ายว า ความเป น พลเมื อ งในกระบวนทั ศน
รัฐประศาสนศาสตรและการจัดการภาครัฐ แตกตางกันในประเด็นตาง ๆ ตารางขางตนจะชวยตอบ
วัตถุประสงคขอที่ 1 ของบทความวาความเปนพลเมืองไมไดถูกกลาวถึงอยางชัดเจนในกระบวนทัศน
รั ฐประศาสนศาสตร ดั้ งเดิ มแต ได เริ่ มก อตั วในกระบวนทั ศน รั ฐประศาสนศาสตร ใหม และเพิ่ ม
ความสําคัญมากขึ้นเปนชวง ๆ ดังเชน ในกระบวนทัศนการบริการสาธารณะแนวใหมเรียกไดวาเปน
การใหความสําคัญตอความเปนพลเมืองอยางมาก ในขณะที่กระบวนทัศนการจัดการภาครัฐแนวใหม
นั้นไมไดเนนย้ํามากแตก็มีการกลาวถึงบางเชนกัน นอกจากนี้ การจะตอบวัตถุประสงควาความเปน
พลเมืองถูกกลาวถึงไวอยางไรบางในกระบวนทัศนรัฐประศาสนศาสตรและการจัดการภาครัฐก็จะเห็น
ไดจากบทบาทของพลเมืองในแตละกระบวนทัศน ผูเขียนขออธิบายเปนรายละเอียด ดังนี้
1. รากฐานที่มาของทฤษฎีที่ ใช กระบวนทั ศนดั้งเดิมนั้นมี หลากหลายทฤษฎีที่ใช เช น
ทฤษฎีองคการราชการแบบดั้งเดิมที่เนน ประสิทธิภาพ ประหยัด ประสิทธิผล และทฤษฎีองค การ
ราชการแบบใหม ตัวแบบสถาบัน มนุษยสัมพันธ ทางเลือกสาธารณะ สวนแนวคิด
รัฐ
ประศาสนศาสตร ใหม เนนรากฐานของความรั บผิ ดชอบ แรงงานและพลเมื องมี ส วนร วมในการ
ตัดสินใจ ความเทาเทียมทางสังคม ทางเลือกพลเมือง ความรับผิดชอบ ความมีประสิทธิภาพ กระบวน
ทัศนการจัดการภาครัฐแนวใหมจะเนนทฤษฎีที่เปนรากฐานจากเหตุผล ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ
เสรีนิยมใหม การจัดการนิยม ทฤษฎีตนทุนธุรกรรม กระบวนทัศนการบริการสาธารณะแนวใหม จะ
เนนทฤษฎีที่เปนรากฐานคือ ประชาธิปไตย ความเปนพลเมือง ชุมชนและสังคมพลเมือง องคการ
มนุษยนิยม และรัฐประศาสนศาสตรแนวใหม รัฐประศาสนศาสตรหลังสมัยใหม สุดทายกระบวนทัศน
การจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม มีทฤษฎีที่เปนพื้นฐานไดแก ทฤษฎีเครือขายและทฤษฎีสถาบัน
2. จุดมุงเนน แตละกระบวนทัศนนั้นมีจุดมุงเนนที่แตกตางกัน ไดแก กระบวนทัศนดั้งเดิม
จะเนน การบริหารควรแยกจากการเมือง หลักการบริหาร หลักเหตุผลและการกําหนดมาตรฐาน หลัก
ประสิทธิภาพ การบริหารองคการขนาดใหญ การรวมศูนยอํานาจ และการใชลําดับขั้นการบังคับ
บัญชา รัฐประศาสนศาสตรแนวใหม เนนการบริหารงานภาครัฐที่สอดคลองกับสภาพความเปนจริง
และปญหาของสังคม คานิยมการไมวางตัวเปนกลาง การรับใชใหบริการแกประชาชนผูรับบริการมาก
ขึ้น พลเมืองทุกคนไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน กระบวนทัศนการจัดการภาครัฐแนวใหม เนนใหนํา
แนวคิดธุรกิจมาใช การบรรลุเปาประสงคและผลการปฏิบัติงานขององคการ ประสิทธิภาพในการ
แขงขันและการทํางานของกลไกตลาด กระบวนทัศนการบริการสาธารณะแนวใหม เนนที่รัฐตอง
รั บใช สาธารณะไม ใช กุ มทิ ศหรื อนํ าทาง รั ฐต องมุ งบริ หารให เกิ ดประโยชน สาธารณะ คิ ดในเชิ ง
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ยุ ทธศาสตร ทํ าในเชิ งประชาธิ ปไตย และที่ สํ าคั ญคื อสร างพลเมื องให ช วยกั นทํ าเพื่ อสาธารณะ
ประโยชน และการจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม เนนการเจรจาตอรองเกี่ยวกับสิ่งที่มีคุณคา การ
สรางและกําหนดความหมาย และความสัมพันธ อํานาจที่กระจัดกระจาย และตอสูระหวางกัน
3. ธรรมชาติของระบบการใหบริการ ในกระบวนทัศนดั้งเดิม และรัฐประศาสนศาสตร
แนวใหมนั้นเปนรูปแบบระบบปด สวนกระบวนทัศนที่เหลือนั้นเปดตอสิ่งแวดลอม ซึ่งในแงนี้ความ
เปนพลเมืองคอย ๆ ไดเขาสูระบบการบริหารมากขึ้นเรื่อย ๆ
4. บทบาทของพลเมื องในการรั บ บริ การสาธารณะ ทั้ งกระบวนทั ศน ดั้ งเดิ ม และ
รัฐประศาสนศาสตรแนวใหม มองวาประชาชนเปนเพียงผูรับบริการสาธารณะ สวนกระบวนทัศนการ
จัดการภาครัฐแนวใหมมองไปในทางผูบริโภคตามฐานคติเศรษฐศาสตร สวนในกระบวนทัศนการ
บริการสาธารณะแนวใหมและการจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม นั้นมองประชาชนในฐานะสมาชิก
ของชุมชนและผูตอรอง
5. บทบาทของพลเมือง กระบวนทัศนดั้งเดิมไมไดกลาวถึงความเปนพลเมืองอยางชัดเจน
ในขณะที่กระบวนทัศนตอมา มีการกลาวถึงอยูเสมอและเขมขนขึ้นเรื่อย ๆ เชน รัฐประศาสนศาสตร
แนวใหม มีการกลาวถึงสิทธิของพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยที่เนนการมีสวนรวมของประชาชน การ
จั ดการภาครั ฐแนวใหม มี การกล าวถึ งบ าง ในแง ที่ หากประชาชนพลเมื องรวมพลั งกั น จะเป น
ประโยชนตอการบริ หารงานสาธารณะ แตพลเมืองและรั ฐไมไดเรียนรูซึ่งกันและกันอยางชั ดเจน
เหมือนกับกระบวนทัศนการบริการสาธารณะใหม ที่เนนย้ําคุณคาความเปนพลเมืองมากกวาคุณคาใด
ๆ พลเมืองมีสวนรวมในนโยบาย มีความไววางใจกัน ใหความรวมมือกัน รับผิดชอบรวมกัน พลเมือง
เรียนรูจากรัฐและรัฐเรียนรูจากพลเมือง สุดทายกระบวนทัศนการจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม เนน
การสรางความเปนพลเมืองในทุกภาคสวนของสังคม
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