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บทที่ 2
การบริการสาธารณะ
การบริการสาธารณะ เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับการเกิดขึ้นของสังคมมนุษย์ เมื่อ
มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคมจะทาให้เกิดภารกิจบางประการที่ไม่ใช่ภารกิจของคนใดคนหนึ่ง เช่น
การดูแลความสงบเรียบร้อย การจัดทาสิ่งสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ทุกคนต้องใช้ เป็นต้น ภารกิจเหล่านี้
มักจะไม่มีปัจเจกชนใดรับไปดาเนินการ สังคมจึงจัดให้มีโครงสร้างทางสังคมขึ้นมาดาเนินการ เช่น
ระบบการเมืองและระบบบริหารรัฐกิจ เป็นต้น เพื่อทาหน้าที่ผลิต จัดหา เพื่อบริการแก่สาธารณชน
กิจกรรมเหล่านี้จึงถูกเรียกว่า “การบริการสาธารณะ”
การให้บริการสาธารณะ จึงนับเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่อาจ
เป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเป็นผู้ดาเนินการให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ทั้งนี้โดยมีเป้าเหมาย
ที่สาคัญคือ การให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดย
หน่วยงานที่ให้บริการจะต้องส่งมอบบริการแก่ประชาชนด้วยจิตสานึกที่ดีในการให้บริการ และมีการ
นาผลสะท้อนกลับจากประชาชนในฐานะผู้มาใช้บริการ เพื่อนามาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเกี่ยวของกับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า การบริการ
สาธารณะจาเป็นต้องคานึงถึงคุณภาพ และประสิทธิภาพของการให้บริการ โดยอาศัยเทคนิค วิธีการที่
เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายที่ให้บริการ ช่วงเวลาและสถานที่การให้บริการ

แนวคิดเกี่ยวกับทางเลือกสาธารณะ
แนวคิดเกี่ยวกับทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) ได้ถูกพัฒนามาเป็นสาขาหนึ่ง เพื่อใช้
ในการศึกษาปัญหาสาคัญมีมีปรากฏการณ์ที่กลไกตลาดไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
กลไกตลาดอย่างเสรีที่ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสินค้าและบริ การ
ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้เข้าไปทาหน้าที่ในการจัดหาสินค้าและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพควบคู่
ไปกับการทาหน้าที่ของกลไกตลาดเดิมที่เป็ นอยู่ ด้วยเหตุนี้การนาแนวคิดทางกลไกตลาดมาใช้ในการ
พัฒนาการบริ การภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์สาธารณะ ครอบคลุมศาสตร์
ต่าง ๆ ทั้งเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา
จิตวิทยาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
หลักการพื้นฐานของแนวคิดเกี่ยวกับทางเลือกสาธารณะ
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2556 : 328) ได้อธิบายว่า แนวความคิดทางเลือกสาธารณะ เป็นแนวคิด
ที่อธิบายได้ว่า หน่วยราชการควรแข่งขันในการจัดหาสิ นค้าและบริการให้แก่ประชาชนที่เป็ นลูกค้า
และไม่ควรผูกขาดสินค้าและบริการ ตลอดจนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ ทั้งนี้จะเห็น
ได้ว่าสาเหตุที่ระบบราชการไม่สามารถเป็นตัวแทนของข้อเรียกร้องของประชาชนแต่ละคนได้ ก็เพราะ
ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ประการหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงขาดความกระตือรือร้นในการ
ปรับปรุงบริการของตนเพราะขาดคู่แข่ง ประชาชนผู้เป็นลูกค้าของหน่วยงานของรัฐบาลจึงได้รับการ
บริการที่ไม่ดีเท่าที่ควร ฉะนั้นจึงควรนาแนวคิดทางเลือกสาธารณะมาใช้ โดยให้หน่วยงานราชการต้อง
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พึ่งกลไกของตลาดในการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ประชาชน ซึ่งจะทาให้ประชาชนมีโอกาสเลือก
บริโภคสินค้าและบริการของรัฐบาลได้มาชนิดขึ้น และราคาถูกลงอีกด้วย
แนวคิดทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) เป็นแนวคิดที่สามารถพิจารณาได้ทั้งใน
ลั ก ษณะที่ ก ว้ า งและลั ก ษณะเฉพาะ เนื่ อ งจากเป็น แนวคิ ด ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พลมาจากทฤษฎี ท างด้ า น
เศรษฐศาสตร์ซึ่งสามารถแยกมุมมองในการศึกษาได้ในมุมมองที่กว้างและมุมมองที่เฉพาะเจาะจงโดย
สามารถทาความเข้าใจแนวคิดทางเลือกสาธารณะซึ่งวรเดช จันทรศร (2540 : 78-80) ได้อธิบายไว้
เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. ในความหมายอย่ า งกว้ า ง ทางเลื อ กสาธารณะคื อ แนวคิ ด ที่ น าเอาหลั ก การทาง
เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการศึกษาการวินิจฉัยสั่งการที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของตลาดซึ่งหมายถึงส่วนของ
ภาครัฐ
2. ในความหมายที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงทางเลือกสาธารณะ คือการมุ่งเอาความรู้เกี่ยวกับ
พฤติกรรมของตลาด (Market Behavior) อธิบายถึงพฤติกรรมการตัดสินใจที่เกิดขึ้น ในส่วนของ
ภาครั ฐ ตลอดจนมุ่งที่จะนาเอากลไกของตลาดมาปรับปรุงเพื่อให้การตัดสินใจในส่ว นของภาครัฐ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แนวคิดของเศรษฐศาสตร์สานัก นีโอคลาสสิก ได้โต้แย้งว่า รัฐบาลและระบบราชการเป็น
อุปสรรคต่อความมีอิสระของปัจเจกบุคคลในการตัดสินใจหรือกาหนดทางเลือกของตนเองเนื่องจาก
การเข้ า มาแทรกแซงหรื อ การด าเนิ น การของรั ฐ มั ก จะอาศั ย อ านาจการสั่ ง การและการควบคุ ม
(Command & Control) มากกว่าการสร้างแรงจูงใจและการให้รางวัลตอบแทน (Incentives &
Rewards) ทาให้มีประสิทธิภาพด้อยกว่ากลไกตลาด บรรดานักวิชาการกลุ่มดังกล่าวจึงได้พยายาม
เรียกร้องและผลักดันให้ดาเนินการลดบทบาทและขนาดของรัฐลง ในขณะเดียวกันก็ได้เสนอให้ได้มี
การน าเอาระบบตลาดและกลไกราคาเข้า มามีบ ทบาทในการจั ดสรรทรั พยากรให้ เ ป็น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพและทดแทนการเข้าแทรกแซงของภาครัฐให้มากที่สุด (รัชยา ภักดีจิตต์, 2557 : 62) ซึ่ง
ฐานคติดังกล่าวจึงเป็นการปรับลดบทบทบาทและขนาดของภาครัฐลงและเปิ ดโอกาสให้กลไกตลาด
กลับเข้ามาทาหน้าที่ทดแทนให้ได้มากที่สุด โดยอาศัยวิธีการและมาตรการต่าง ๆ เช่น การแปรสภาพ
กิ จ การของรั ฐ ให้ เ ป็ น ของเอกชน (Privatization) การท าให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
(Legalization) การลดการควบคุม (Deregulation) รวมถึงการใช้มาตรการการจูงใจ
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชานี้ในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์พิจารณาได้
จากการก่อตัวของลักษณะวิชานี้ซึ่งเชื่อมโยงถึงทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์สมัยดั้งเดิมนับตั้งแต่ผลงาน
ของวู้ดโรว์ วิลสัน (Woodrow Wilson) เป็นต้นมา โดยวินเซนต์ ออสตรอม (Vincent Ostrom) ซึ่ง
เป็นนักวิชาการทางเลือกสาธารณะคนสาคัญได้วิพากษ์ผลงานของวิล สันที่เน้นการจัดระบบบริหาร
แบบรวมอ านาจตามสายการบั ง คั บ บัญ ชาว่า เป็ นวิ ธี ก ารที่ ไ ม่ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การบริห ารงานแบบ
ประชาธิปไตย (Democratic Administration) และเป็นวิธีการที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการที่หลากหลายของประชาชน ตลอดจนไม่สามารถสอดคล้องกับ
ลักษณะการให้บริการสาธารณะแต่ละประเภทในทัศนะของออสตรอม (Ostrom,1974 : 43-44)
ผลงานของวินสันรวมทั้งผลงานของนักวิชาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับวิลสัน ซึ่งได้แก่ แมกซ์
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เวเบอร์ (Max weber) เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้รัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิมถูกโจมตีจากนักวิชาการ
เป็นจานวนมากจนก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านเอกลักษณ์ขึ้น
ด้ว ยเหตุที่แนวการศึกษาแบบทางเลื อกสาธารณะมีที่มาจากการนาเอาหลั กเหตุผ ลทาง
เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ ทางการเมืองและการบริหาร เพราะเชื่อว่าจะสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นของรัฐประศาสนศาสตร์หรือเป็นทางออกอย่างหนึ่งได้ ทั้งนี้เนื่องจาก
แนวทางดังกล่าวยึดถือในสมมติฐานหรือฐานคติที่สาคัญ 8 ประการดังนี้ (Ostrom, 1971 : 34-39)
1. ทางเลื อ กสาธารณะยอมรั บ ในฐานคติ ที่ ว่ า ปั จ เจกบุ ค คลเป็ น หน่ ว ยพื้ น ฐานในการ
วิเคราะห์ เช่น เดียวกับ การวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งหมายความว่าปัจเจกบุคคลไม่ว่าจะเป็น
ผู้ป กครองหรื อผู้ อยู่ใต้การปกครองย่อมจะมีลั กษณะคล้ายคลึงกันคือ มีความเห็ นแก่ตัว มีความมี
เหตุ ผ ลและต้ อ งการทางเลื อ กที่ ใ ห้ ป ระโยชน์ แ ก่ ต นมากที่ สุ ด แต่ มั ก เป็ น ไปภายใต้ ข้ อ จ ากั ด ของ
สถานการณ์และข้อมูลที่มีอยู่
2. ทางเลื อกสาธารณะตระหนักว่า ปัจเจกบุคคลเหล่ านั้นมักจะใช้อานาจทางการเมือง
แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยไม่คานึงถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นซึ่งพฤติกรรมการ
ตั ด สิ น ใจที่ มี ข้ อ สมมติ ฐ านจากหลั ก ทางเศรษฐศาสตร์ ใ นลั ก ษณะนี้ จ าเป็ น จะต้ อ งอิ ง หลั ก ทาง
เศรษฐศาสตร์ที่เน้นการแข่งขัน และการถ่วงดุลซึ่งกันและกันมาประกอบในการแก้ไขปัญหา
3. เนื่องจากโครงสร้างของการกระจายอานาจตามรัฐธรรมนูญเน้นหลักของการถ่วงดุล
ซึ่งกันและกันดังนั้นสมรรถนะของแต่ละบุคคลตลอดจนขององค์การของรัฐจึงถูกจากัดหรือขึ้นอยู่กับ
สมรรถนะของบุคคลหรือองค์การอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ภารกิจในการจัดและแก้ไขรูปแบบการบริหารตาม
แนวทางของทางเลือกสาธารณะจึงควรมีลักษณะที่ส่งเสริมให้แต่ละบุคคลในแต่ละตาแหน่ง ไม่ว่าจะ
เป็นบุคคลที่ดีหรือไม่ดีและแต่ละองค์การ จาเป็นต้องทาการตัดสินใจให้เป็นไปในรูปแบบของหลัก
เหตุผลและสามารถสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด
4. ทางเลือกสาธารณะตระหนักว่าการจัดหาสินค้าและบริการสาธารณะย่อมขึ้นอยู่กับการ
ตัดสินใจของกลุ่มที่มีหลากหลายและขึ้นอยู่กับความเป็นไปได้ทางการเมืองของเรื่องแต่ละเรื่อง
ในทรรศนะนี้รัฐประศาสนศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่เข้าไปอยู่ในขอบข่ายของการเมือง
5. ทางเลือกสาธารณะยอมรับในความแตกต่างกันของสินค้าและบริการสาธารณะแต่ละ
ประเภทความแตกต่ า งเหล่ า นี้ จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งอาศั ย วิ ธี ก ารบริ ห ารองค์ ก าร (Organization
Arrangement) ที่แตกต่างกัน
6. ทางเลือกสาธารณะ ตระหนักว่าระบบบริหารขนาดใหญ่ที่ใช้การจัดสายการบังคับบัญชา
ลดหลั่นกันลงไปโดยให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบต่อศูนย์รวมอานาจเพียงแห่งเดียว จะมีผลทา
ให้ ร ะบบบริ ห ารนั้ น ไม่ส ามารถที่จ ะสนองตอบต่ อความต้องการที่ ห ลากหลายของประชาชนและ
สภาพแวดล้อมได้
7. ทางเลื อ กสาธารณะเห็ น ว่ า ระบบบริ ห ารในลั ก ษณะลดหลั่ น การดั ง กล่ า วท าให้ ก าร
ให้บริการของรัฐเป็นไปอย่างไม่ประหยัด ล่าช้า หรืออีกนัยหนึ่ง ไม่อาจบรรลุประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรได้อย่างเต็มที่
8. ทางเลือกสาธารณะเชื่อว่าการจัดระบบของการจัดองค์การแบบกระจายอานาจและมี
หลายศูนย์อานาจมีความคาบเกี่ยวซับซ้อนหรือแข่งขันซึ่งกันและกันในหลาย ๆ ระดับและภายในเขต
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ปกครองเดียวกัน จะเป็นเงื่อนไขอย่างสาคัญที่จะทาให้ระบบนั้นสามารถสนองตอบต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสภาพแวดล้อมได้
ดังนั้น ฐานคติที่สาคัญของแนวคิดทางเลือกสาธารณะ จึงเป็นการให้ความสาคัญกับปัจเจก
กับบุคคล การกระจายอานาจ การส่งเสริมการแข่งขัน การตัดสินใจตามหลักเหตุผลประสิทธิภาพ
สูงสุดในการใช้ทรัพยากรการยอมรับความแตกต่างและการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ที่หลากหลาย
ทั้ ง นี้ ใ นทางปฏิ บั ติ สามารถน าทฤษฎี ท างเลื อ กสาธารณะมาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การ
บริหารงานภาครัฐจากเงื่อนไขที่นาเสนอจากฐานคติต่าง ๆ ได้ ดังนี้ (สุธินี อัตถากร, 2560 : 36-37)
1. ภาครัฐออกแบบสิ่งจูงใจทั้งที่เป็นสิ่งจูงใจทางบวก เช่นการให้รางวัล และสิ่งจูงใจทางลบ
เช่น การลงโทษ และพัฒนาสิ่งจู งใจที่พัฒนาไปเป็นอุดมการณ์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในกิจการสาธารณะมากขึ้น
2. ภาครั ฐ สามารถปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารประชาชน โดยออกแบบในเชิ ง นโยบายให้
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ จั ดให้ มี ท างเลื อ กในการให้ บริ การประชาชนที่มี ค วามหลากหลาย เช่ น การ
ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ สาขาย่อยของหน่วยงานของรัฐ การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การ
ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การให้บริการนอกเวลาและสถานที่ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็ นการ
อานวยความสะดวกแก่ประชาชน ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการให้บริการ ลดการ
ปฏิบัติที่ให้โทษ ลดการใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือระบบเส้นสาย สร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
ตลอดจนสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ให้แก่ประชาชน และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขอหน่วยงานภาครัฐโดยรวม
3. ภาครัฐสามารถนาระบบและกลไกที่ภาคเอกชนใช้อยู่ในการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
และประชาชน ตลอดจนหาทางตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมาใช้ในวิธีการที่หลากหลาย
เช่น ให้มีการประเมินผลการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยประชาชนเป็นประจา และนาผลการ
ประเมิน มาเปรี ยบเทีย บหาระดับคุณภาพในการให้บริการที่เพิ่ มขึ้นหรือลดลงเป็นประจาทุกเดือน
ทุกไตรมาสและทุกปี ตลอดจนเปรียบเทียบเป้นอนุกรมเวลาเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการ
ของรัฐ
4. ภาครัฐควรจัดโครงสร้างในการให้บริการของภาครัฐให้มีความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง ด้านโครงสร้างของการบริหารทางการศึกษา ซึ่งควรจะเปลี่ยนจากการรวมอานาจไว้ที่ส่วนกลางมา
เป็นกระจายอานาจให้กับสถานศึกษา ทั้งนี้ เพราะการรวมอานาจทาให้เกิดการใช้ระเบียบแบบแผน
เดี ย วกั น ทาให้ เ กิด ความเหมือ นและขั ดขวางนวั ต กรรม และท าให้ ห น่ ว ยปฏิบั ติ มีร ะบบของการ
ให้บริการที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และไม่สามารถพัฒนาให้สอดคล้องกับ
สภาพความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้
5. ภาครัฐควรส่งเสริมกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐอย่างเต็ม
รูปแบบ ได้แก่ ขั้นตอนของการให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ขั้นตอนในการวางแผน ขั้นตอนใน
การตัดสินใจ ขั้นตอนการร่วมปฏิบัติ ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล ขั้นตอนในการร่วมรับ
ผลประโยชน์ และขั้นตอนของการปรับปรุงเสนอแนะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
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6. ภาครัฐควรยึดถือนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมปฏิบัติในกิจกรรมของรัฐ
อย่างจริงจังโดยยึดปรัชญาทาน้อยให้กลายเป็นมาก เช่น กรณีการนา อสม. มาช่วยในการปฏิบัติงาน
ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการทางานของกระทรวงสาธารณสุขและ
บริการสาธารสุขให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นลงไปถึงระดับหมู่บ้าน อันเป็นการสร้างประโยชน์ให้เกิด
ขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริง
หลักเกณฑ์สาคัญในการจัดทาบริการสาธารณะ
เมื่อพิจารณาในแง่ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาบริการสาธารณะแล้ว กฎหมายที่
เกี่ยวข้องโดยตรงคือ กฎหมายปกครองซึ่งเกิดขึ้นมาก็โ ดยมีวัตถุประสงค์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นภารกิจจาเป็นอันขาดเสียมิได้สาหรับทุกรัฐในโลก หลักการพื้นฐานในการ
จัดทาบริการสาธารณะประกอบด้วย
1. หลักความต่อเนื่องของการบริการสาธารณะ หมายความว่า การบริการสาธารณะต้องไม่
มีวันหยุดนิ่ง เพราะจะทาให้ประชาชนเดือดร้อน ประเทศชาติ เสียหาย หลักการนี้สะท้อนให้เห็นใน
หลักการที่กาหนดในกฎหมายปกครองในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ นันทวัฒน์ บรมนันท์ (2553 : 354) ได้
อธิบายว่า หลักการที่สาคัญของหลักที่ว่าด้วยความต่อเนื่องของบริการสาธารณะ คือ นิติบุคคลผู้มี
หน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ จะต้องดาเนินการจัดทาบริการสาธารณะอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่องตลอดเวลา หากมีกรณีที่มีเกิดมีการหยุดชะงักจะต้องมีการรับผิดชอบ และในกรณีที่เกิดการ
หยุดชะงักในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์การมหาชน องค์การที่ทาหน้าที่
กากับดูแลจะต้องเข้าดาเนินการแทน เพื่อเป็นหลักประกันการต่อเนื่องของบริการสาธารณะ
2. หลักความเปลี่ย นแปลงได้ของการจัดทาบริการสาธารณะ หลั กการนี้มีวัตถุประสงค์
สาคัญคือ เพื่อให้ ทัน ต่อความต้องการของประชาชน เพราะความต้องการของประชาชนสามารถ
เปลี่ ยนแปลงได้อยู่ เสมอตามสภาพความผั นแปรของเศรษฐกิจ สั ง คม และการเมืองซึ่งนันทวัฒ น์
บรมนันท์ (2553 : 358) ได้อธิบายว่า การบริการสาธารณะที่ดีนั้น จะต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้
ตลอดเวลา เพื่อให้ เหมาะสมกับ เหตุการณ์ และความจ าเป็น ในทางปกครองที่ จะรัก ษาประโยชน์
สาธารณะ เพราะโดยสภาพของการจัดทาบริการสาธารณะทั่ว ๆ ไปที่มีวัตถุประสงค์ในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ความต้องการของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป บริการ
สาธารณะนั้นก็น่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของประชาชนไปด้วย
3. หลักความเสมอภาค ได้แก่ ความเสมอภาคของประชาชนที่จะได้รับการบริการสาธารณะ
โดยเท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้เนื่องจากการที่รัฐเข้ามาจัดทาบริการสาธารณะนั้น รัฐมิได้มี
จุดมุ่งหมายที่จะจัดทาบริการสาธารณะขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ แต่เป็นการจัดทา
เพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคน ประชาชนย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติหรือได้รับประโยชน์จากการ
บริการสาธารณะอย่างเสมอภาคกัน หลักการนี้นันทวัฒน์ บรมนันท์ (2553 : 351) ได้อธิบายเพิ่มเติม
ว่ า นอกจากความเสมอภาคที่ จ ะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการสาธารณะอย่ า งเท่ า เที ย มกั น แล้ ว ยั ง
หมายความรวมถึงความเสมอภาคที่จะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นราคาค่าบริการ ความเสมอ
ภาคในการเข้าเป็นคู่สัญญาของรัฐ รวมทั้งความเสมอภาคในการเข้าทางานกับรัฐอย่างเท่าเทียมกันโดย
การสอบแข่ ง ขั น กั บ บุ ค คลอื่ น ๆ ภายใต้ เ งื่ อ นไขบางประการเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ด้ า นควา มรู้
ความสามารถพื้นฐาน
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องค์การที่ทาหน้าที่บริการสาธารณะ
แต่เดิมนั้นการบริการสาธารณะเป็นกิจการที่อยู่ในอานาจของรัฐ ต่อมามีกฎหมายที่จัดตั้ง
องค์กรต่าง ๆ เกิดขึ้นและมีบทบาทรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะ ทาให้มีการกระจายอานาจ
ในการจัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชนมากขึ้น องค์กรที่มีอานาจหน้าที่ และบทบาทในการจัดทา
บริการสาธารณะ มีดังนี้
1. องค์การของรัฐที่มีหน้าที่จัดทาบริการสาธารณะ
องค์กรที่ทาหน้ าที่บ ริการสาธารณะของไทยปรากฏในการจัดโครงสร้างของระบบ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิน ในกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิ น
พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบด้ว ยองค์ก ารราชการส่ว นกลาง องค์การราชการส่ วนภูมิภาคและองค์การ
ราชการส่วนท้องถิ่น โดยหน่วยงานราชการที่เป็นราชการส่วนกลางและมีฐานะเป็นนิติบุคคล ได้แก่
กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม สาหรับราชการส่วนภูมิภาค
ได้แก่ จังหวัดซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคล และอาเภอ
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การจัดทาบริการสาธารณะระดับท้องถิ่น เป็นการดาเนินการภายใต้หลักการกระจาย
อานาจ (Decentralization) ซึ่งพัฒนามาจากหลักการบริหารราชการที่มีข้อจากัดในเรื่องความล่าช้า
และไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รัฐจึงมีแนวคิดในการกระจายอานาจจาก
ส่วนกลางไปยังส่วนท้องถิ่ นในรูปแบบต่าง ๆ อย่างมีดุลยภาพ ระหว่างอานาจในการบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ในกฎหมาย และให้
ราชการส่ ว นท้องถิ่น มีความเป็ น อิส ระภายใต้กฎหมายในการจัด ทาบริการสาธารณะ รวมถึงการ
บริหารงานบุคคลและงบประมาณ (พัชรวรรณ นุชประยูร, 2559 : 22) เพื่อให้สามารถบริหารราชการ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยรัฐบาลเป็นผู้ทาหน้าที่ในการ
กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่จาเป็นภายใต้กรอบของกฎหมายเท่านั้น
สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทยนั้นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตาบล
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
3. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีการและกฎหมายอื่น
ด้วยภารกิจในการจัดทาบริการสาธารณะที่มีความสลับซับซ้ อนมากยิ่งขึ้น การจัดทา
บริการสาธารณะโดยส่ว นราชการ ไม่มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนด้วยข้อจากัดด้าน
อานาจหน้าที่ บุคลากร ระเบียบกฎหมายต่าง ๆ การจัดตั้งองค์กรรัฐวิสาหกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดาเนินกิจกรรมในทางพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาหรือกฎหมายอื่น มีฐานะ
เป็ น หน่ ว ยงานทางปกครองประเภทหนึ่ง (พัช รวรรณ นุช ประยูร. 2559 : 20) ได้รับ มอบอานาจ
มหาชนโดยกฎหมายจัดตั้ง มีอานาจหน้าที่ในการจัดทาบริการสาธารณะ ตามที่กฎหมายกาหนด
4. องค์การมหาชน
องค์ ก ารมหาชน เป็ น หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ ในการจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ
นอกเหนือจากส่วนราชการส่วนกลางและรัฐวิสาหกิจ เริ่มจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
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พ.ศ.2542 เพื่อรองรับการจัดทาบริการสาธารณะที่มีการดาเนินงานตามแผนงานหรือนโยบาย เพื่อ
จัดทาบริการสาธารณะด้านใดด้านหนึ่งที่มีปัญหาความสลับซับซ้อน ความขัดแย้งในการดาเนินงาน
ความซับซ้อนของความรับผิดชอบในระหว่างส่วนราชการอันก่อให้เกิดความล่าช้าและความไม่ยืดหยุ่น
ของกฎระเบียบราชการ และเพื่อความคล่องตัวและมีการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและบุคลากรให้เกิด
ประสิ ทธิภ าพ รวมทั้ งผลประโยชน์สู งสุด รวมทั้งมีการบูรณาการให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมกัน
ทางานอย่างมีเอกภาพ และประสานงานกันเพื่อความรวดเร็วในการดาเนินงานซึ่งต้องอาศัยความ
เร่งด่วน
ภารกิจของการบริการสาธารณะขององค์การมหาชน เช่น การรับรองมาตรฐานและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบริการทางการแพทย์ เป็นต้น
5. หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น
เพื่อให้ การจัดทาบริ การสาธารณะมีความครอบคลุ มและบรรลุ วัตถุประสงค์ในการ
จัดทาบริการสาธารณะ จึงมีความจาเป็นในการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐในรูปแบบเฉพาะที่ไม่ใช่ส่วน
ราชการ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน โดยกาหนดให้หน่วยราชการบางประเภทมีหน่วย
ธุรการเป็นอิสระและมีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สานักงานศาล
ปกครอง สานักงานศาลยุติธรรม สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ สานักงานป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ มีบทบาทสนับสนุนหน้าที่สนับสนุนการดาเนินงานของ
องค์กรอิสระ
6. องค์กรเอกชน
เนื่องจากภารกิจในการจัดทาบริการสาธารณะเป็นภารกิจของรัฐ ในบางประการรัฐไม่
อาจดาเนินการได้ด้วยตนเอง ด้วยเหตุผลอันเกิดจากข้อจากัดในเรื่องเทคโนโลยี บุคลากร การบริหาร
จัดการหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง รัฐจึงมอบให้เอกชนเข้าไปดาเนินกิจการบริการสาธารณะนั้น
แทนรัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การให้สัมปทานหรือการร่วมลงทุนในการจัดทาบริการสาธารณะร่วมกับรัฐ
โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้าไปจัดทาบริการสาธารณะตามที่กฎหมายกาหนด
7. องค์การพัฒนาเอกชน
นอกเหนือจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว ยังมีองค์การพัฒนาเอกชนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เข้า
ไปมีบทบาทในการให้บริการสาธารณะ โดยเฉพาะการบริการสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนและ
สังคม องค์กรการพัฒนาเอกชนนี้อาจได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐหรือจากแหล่งอื่นทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
8. องค์กรภาคประชาชน
องค์กรภาคประชาชน เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการรวมตัวกันขึ้นมาในรูปประชาคม
(Civil Society) เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นกลุ่มที่ทาหน้าที่ให้บริการสาธารณะ
ซึ่งเป็นความต้องการอย่างแท้จริงของคนในชุมชน อาจได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล มูลนิธิ
หรือกองทุนของชุมชน
เมื่อกล่าวโดยสรุปจะเห็นว่าการจัดบริการสาธารณะ จะไม่ได้หมายถึงเฉพาะเป็นความ
รับผิดชอบของส่วนราชการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอีกหลายประเภทหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบใน
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การจัดทาบริการสาธารณะ ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของให้การบริการ เพื่อ
ประโยชน์สุขและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ

การบริการสาธารณะโดยองค์กรภาครัฐ
เมื่อพิจารณาถึงองค์การที่มีบทบาทในการจัดทาบริการสาธารณะแล้ว จะเห็นว่าองค์การ
ส่วนใหญ่จะเป็นองค์การของรัฐหรือเกี่ยวข้องกับรัฐ เพราะประโยชน์สาธารณะจัดเป็นประโยชน์ของ
ส่วนรวมซึ่งเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐ ดังนั้น องค์การภาครัฐมีบทบาทสาคัญในการบริหาร
กิจกรรมสาธารณะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่รัฐได้กาหนดไว้ซึ่งกิจกรรมสาธารณะของรัฐที่สาคัญ
คือการให้บริการสาธารณะ (Public Service Delivery) โดยที่หน่วยงานของรัฐจะต้องมีหน้าที่ในการ
ดาเนินงานในกิจกรรมการให้บริการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบการบริการเหล่านั้นเพื่อตอบสนองต่อความ
จาเป็นและความต้องการของประชาชนซึ่งมีมากและมีความต้องการที่หลากหลาย
1. ลักษณะและองค์ประกอบสาคัญของการบริการสาธารณะ
การบริการสาธารณะ จะเป็นการจัดทาตามภารกิจของรัฐเพื่อมีเป้าหมายสูงสุดคือ
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัย สะดวกสบาย มีความร่มเย็นเป็นสุขฯ จะเห็นได้ว่า การ
บริการสาธารณะในปัจจุบันจะมีขอบเขตของกิจกรรมที่กว้างขวางและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ซึ่งสุจิตรา
บุณยรั ตนพัน ธุ์ (Suchitra Punyaratabandhu, 1986 : 104-105) ได้ รวบรวมลักษณะของการ
บริการสาธารณะจากนักวิชาการต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
วิลเลียม เอช ลูซี เดนนิสกิลเบิร์ต และกุธธีเอสเบิร์กเฮด (William H. Lucy, Dennis
Gilbert and Guterie S. Birkhead, 1977 : 988) มองว่า การให้บริการสาธารณะมีลักษณะสาคัญ
4 ประการคือ
1.1 ปัจจัยนาเข้า (input) หรือทรัพยากรอันได้แก่บุคลากรค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และสิ่ง
อานวยความสะดวก
1.2 กิจ กรรม (Activities) คือกระบวนการ (Process) ซึ่งเป็นกระบวนการของการ
บริหารทรัพยากร
1.3 ผล (Results) หรือผลผลิต (Outputs) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการ
1.4 ความคิดเห็น (Opinions) ต่อผลกระทบ (Impacts) ซึ่งหมายถึงความคิดเห็นของ
ประชาชนที่มีต่อบริการที่ได้รับ ซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการมองการให้บริการ
สาธารณะที่เป็นระบบ
นอกจากลักษณะดังกล่าวแล้ว เจมส์เอส แมคคัลลัฟ (Jame S. McCullough, 1983)
เห็ น ว่า การให้ บ ริ การสาธารณะจะต้องประกอบไปด้ว ย 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ หน่ว ยงานที่
ให้บริการ (Service Delivery Agency) บริการ (The Service) และผู้รับบริการ (The Service
Resilience) ดังนั้นการให้บริการสาธารณะจึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่ให้บริการทาหน้าที่ส่งมอบบริการ
ให้แก่ผู้รับบริการโดยที่ประโยชน์หรือคุณค่าของบริการที่ได้รับนั้นผู้รับบริการจะตระหนักไว้ในจิตใจ
จากลั ก ษณะและองค์ ป ระกอบดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า เป็ น การมองว่ า การให้ บ ริ ก าร
สาธารณะจะมีทั้งผู้ให้บริ การและผู้รับบริการโดยมีการบริการเป็นตัวเคลื่ อนย้ายไปหาผู้รับบริการ
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รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เนื่องจากผู้รับบริการจะ
ตระหนักถึงคุณค่านั้นไว้ในจิตใจ
บี เอ็ ม เวอร์ ม า (B.M.Verma) มองว่ า การให้ บ ริ ก ารสาธารณะหมายถึ ง กระบวนการ
ให้บริการที่มีลักษณะเป็นพลวัตโดยระบบการให้บริการที่ดีจะเกิดขึ้นได้เมื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบใช้
ทรัพยากรและผลิตการบริการได้เป็นไปตามแผนงานและการเข้าถึงการรับบริการซึ่งจากความหมาย
ดังกล่าวจะเห็นว่าเป็นการพิจารณาโดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่มีการมองว่า หน่วยงานมีหน้าที่ให้บริการ
ใช้ ปั จ จั ย น าเข้ า (Input) เข้ า สู่ ก ระบวนการผลิ ต (Process) และออกมาเป็ น ผลผลิ ต หรื อ การ
บริ ก าร (Output) ด้ว ยทั้ งหมดจะต้อ งมีแ ผนก าหนดไว้และการประเมิน ผลจะช่ว ยท าให้ ทราบว่ า
ผลผลิตหรือการบริการที่เกิดขึ้นว่าเป็นเช่นใดซึ่งจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นปัจจัยนาเข้า
ต่อไป
อิน จุง วัง (In- Joung Wang) มองระบบการให้บริการสาธารณะเป็นการเคลื่อนย้ายเรื่อง
ที่ให้บริการจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามที่ต้องการ โดยมองว่าการให้บริการสาธารณะ
มีปัจจัยที่สาคัญ 4 ประการคือ
1. ตัวบริการ (Services)
2. แหล่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ (Sources)
3. ช่องทางการให้บริการ (Channels)
4. ผู้รับบริการ(Client Group) ซึ่งจากปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวเขาจึง อธิบายลักษณะของ
การให้บริการสาธารณะว่า เป็นระบบการให้บริการที่เคลื่อนย้ายบริการอย่างคล่องตัวผ่านช่องทางที่
เหมาะสมมาจากแหล่งที่ให้บริการที่มีคุณภาพไปยังผู้รับบริการตรงตามเวลาที่กาหนดไว้
นักวิชาการที่สาคัญอีกท่านหนึ่งคือ เจรัลด์ อี เคเดน (Gerald E. Caiden, 1982 : 128) ได้
ตั้งข้อสังเกตพบว่า เมื่อรัฐบาลคิดว่าต้องมีความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะเพิ่มขึ้นจะนาไปสู่
การเพิ่มช่องทางการให้บริการใหม่ ๆ โดยอาจจะใช้วิธีการทาสัญญากับสถาบันอื่น ๆ หรือทาด้ว ย
ตนเองหรื อ ร่ ว มมือกับ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ในรู ปของการให้ บริการร่ ว มโดยชี้ให้ เห็ นว่าการให้ บริการ
สาธารณะสามารถทาได้ในลักษณะที่ผสมผสานระหว่าง 5 รูปแบบคือ หน่วยงานอาสาสมัครใช้กลไก
ตลาดผู้ผลิตจากภายนอกหน่วยงานที่เป็นรัฐวิส าหกิจการทาสัญญากับหน่วยงานเอกชนและการใช้
หน่วยงานกลางภายนอก
หลักแนวคิดของนักวิชาการดังที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าการให้บริการสาธารณะ
หมายถึงการที่หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชนดาเนินการส่งต่อ
บริการให้แก่ประชาชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม
โดยที่การให้บริการมีลักษณะที่เป็นระบบมีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ หน่วยงานและบุคคลที่ทาหน้าที่
ให้บริการปัจจัยนาเข้าหรือทรัพยากรกระบวนการและกิจกรรมช่องทางการให้บริการผลผลิตหรือตัว
บริการและผลกระทบหรือคุณค่าที่มีต่อผู้รับบริการ
2. สภาพแวดล้อมของการให้บริการสาธารณะ
การจะพิจารณาถึงระบบของการให้บริการสาธารณะอย่างครบวงจรจะต้องพิจารณาถึง
สภาพแวดล้อมโดยรวมทั้งหมด ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพราะการอธิบายถึงสภาพแวดล้อมของ
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การให้บริการสาธารณะจะทาให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการและ
กิจกรรม (Process) และการส่งมอบการบริการ มีลักษณะสาคัญตามภาพที่ 2.1
หน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้บริการ
ความจาเป็น ความ
ต้องการ และข้อ
เรียกร้องของ
ประชาชน

- องค์การราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนฯ

การบริการที่ได้รับ

- ทรัพยากรที่ใช้
-กระบวนการและกิจกรรม
-ช่องทางการให้บริการ

ภาพที่ 2.1 แสดงระบบการให้บริการสาธารณะ
ที่มา : ปรับปรุงจากเทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2559 : 227)
จากภาพดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการให้บริการสาธารณะจะเริ่มต้นจากความจาเป็น
ความต้องการและข้อเรียกร้องของประชาชนความจาเป็นของการให้บริการสาธารณะโดยทั่วไปแล้วจะ
เป็นความจาเป็นที่จะต้องมีการดาเนินงานตามกฎหมายหรือเพื่อเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ
เช่นการทาบัตรประชาชนการทาใบอนุญาตขับรถการจัดเก็บภาษีอากรการเกณฑ์ทหารการป้องกันภัย
พิบั ติแ ละสาธารณภั ย เป็ น ต้ น รวมถึ งข้ อ เรี ยกร้ องต่า ง ๆ ที่ป ระชาชนเห็ นว่ า เมื่ อรั ฐ จัด ทาบริก าร
สาธารณะแล้ว ประชาชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น การพักชาระหนี้แก่เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย
การมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสาหรับผู้มีรายได้น้อย การแจกเบี้ยยังชีพแก่คนชรา เป็นต้น
ทั้ ง นี้ การให้ บ ริ ก ารสาธารณะในแต่ ล ะด้ า นก็ จ ะมี ก ารก าหนดให้ เ ห็ น ถึ ง หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบที่มีอานาจหน้าที่ให้บริการซึ่งหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้บริการนั้นอาจจะเป็นองค์ก ารของรัฐที่
เป็นระบบราชการโดยตรงผ่านองค์ก ารที่มีอยู่ทั้งในระดับส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นหรือ
องค์การมหาชนต่าง ๆ หรือรัฐวิสาหกิจ เช่น การให้บริการด้านการจัดทาโครงสร้างพื้นฐานแก่ชุมชน
เป็นต้นหรือการให้เอกชนมาช่วยดาเนินการให้บริการซึ่งอาจเป็นในรูปของการให้สัมปทานการประมูล
ให้เอกชนมาดาเนินการการเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถดาเนินการได้เอง เช่น การให้เอกชนมาช่วย
ตรวจสอบสภาพรถก่อนจดทะเบียนหรือต่อทะเบียน การให้เอกชนมาสอบเขตรังวัดที่ดิน การเปิด
ให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนหรืออาจนาอาสาสมัครมาช่วยทาหน้าที่ให้บริการ เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุขอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยเป็นต้นซึ่งจะเห็นได้ว่า ยิ่งภาครัฐมีความจาเป็นที่จะต้อง
ให้บริการแก่ประชาชนให้เพียงพอและยิ่งประชาชนมีความต้องการหรือความคาดหวังมากเท่าไหร่จะ
ยิ่งพบว่าภาครัฐจะมีการขยายช่องทางการให้บริการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
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ดั ง นั้ น การบริ ก ารสาธารณะโดยองค์ ก ารภาครั ฐ จึ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ผลประโยชน์
สาธารณะ โดยไม่เพียงแต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์การของรัฐเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่
ของบรรดาข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและเกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่จะต้องมี
กิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐปฏิบัติและพึงปฏิบัติ เพื่อบาบัดทุกข์บารุงสุขแก่ประชาชน เพราะการบริการที่
ประชาชนได้รับจะเป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการให้บริการของหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้บริการ
ดังนั้นการส่งมอบบริการที่ดีให้แก่ประชาชนจึงมีความสาคัญอย่างมากที่หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้อง
พึ ง กระท า และหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารจะต้ อ งตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ที่ ส่ ง มอบบริ ก ารให้ แ ก่
ประชาชนไว้เป็นจิตสานึกของการให้บริการไว้เสมอ
นอกจากนี้ ในการพั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารสาธารณะจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งมองระบบการ
ให้ บ ริ การสาธารณะในฐานะที่เ ป็ นระบบเปิดด้ว ยโดยมองว่ามีส ภาพแวดล้ อมภายนอกที่ เข้ามามี
อิทธิ พลต่อการให้ บ ริ ก ารสาธารณะเช่น สภาพเศรษฐกิ จสั ง คมการเมื องเทคโนโลยี และจากทั้ งใน
ประเทศและต่างประเทศที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาล้วนเข้ามามีผลกระทบต่อการให้บริการ
อยู่เสมอตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเช่นการเปิดการค้าเสรี ทาให้เอกชนเรียกร้องให้
ภาครัฐรับการให้บริการให้มีความคล่องตัวและรวดเร็วลดเงื่อนไขทางกฎหมายต่าง ๆ ลงไปเป็นต้น
หรื อ การเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ท าให้ ต้ อ งมี ก ารน าวิ ธี ก ารให้ บ ริ ก ารแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) มาใช้เพิ่มมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่า การให้บริการสาธารณะจาเป็นจะต้องพิจารณาอย่างเป็นระบบที่
ประกอบด้วยปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในระบบของการให้บริการรวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ภายนอก ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารขององค์การภาครัฐจะต้องส่งมอบการให้บริการสาธารณะที่ดีแก่
ประชาชนได้ตรงกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
3. หน้าที่ของรัฐในการจัดทาบริการสาธารณะ
เมื่อกล่าวถึงหน้าที่ของรัฐในการจัดทาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนแล้ว เราอาจ
พิจารณาได้หลายลักษณะ เช่น หน้าที่พื้นฐานของรัฐ หน้าที่ด้านความมั่นคง หน้าที่ด้านเศรษฐกิจ
หน้าที่ในด้านการควบคุมและจัดระเบียบ หน้าที่ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ ระบบวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณี เป็นต้นซึ่ง เอฟ.เอ็ม.มาร์ก (F.M.Marx,1959 : 6) ได้กล่าวว่าขอบเขตที่กว้างที่สุดใน
การให้บริ การสาธารณะจะเกี่ยวข้องกับขอบเขตกิจกรรมใด ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
สาธารณะ (รวมถึง) กระบวนการที่เป็นทางการและการดาเนินการของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่จะใช้
อานาจหน้าที่ในการกาหนดกฎหมายและการตรวจสอบฝ่ายรัฐบาล (กรณีปกครองแบบรัฐสภา) และ
ของศาลในการบริหารเกี่ยวข้องกับความยุติธรรม อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงการบริการสาธารณะก็จะ
หมายถึงเรื่องพื้นฐานต่าง ๆ ของหน่วยงานบริหารของภาครัฐ
นอกจากนี้ การบริ การสาธารณะของรัฐ จะไม่ส ามารถหลี กหนีความเป็นการเมืองที่
เกิดขึ้นในรัฐได้ เพราะการเมืองเป็นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับทุกคน เป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์และคุณค่า
สาธารณะที่ประชาชนจะต้องได้รับจากฝ่ายตัวแทนของประชาชนซึ่ง เอ็ม. อี. ไดม๊อก และ จี. โอ.
ไดม๊อก (M. E. Dimack & G. O. Dimock, 1969 : 5) ได้กล่าวว่าการบริหารสาธารณะเป็นการทา
เป้าหมายทางการเมืองที่กาหนดไว้ได้สาเร็จซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายจะต้องมีลักษณะปฏิบัติอย่างเพียง
พอที่จะแก้ไขปัญหาและรั กษาไว้ซึ่งเป้าหมายทางสังคมและจะต้องมีลักษณะของการค้นหาและมี
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ความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะแสวงหาวิธีการที่ดีกว่า โดยมีรากฐานอยู่บนความเข้าใจอย่างกว้างขวาง
ว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับกิจกรรมกลุ่มที่มีประสิทธิผล ซึ่งเบิร์นเธียนและฮาร่า (Bernstien
and Hara, 1979 : 47-49) ได้จัดแบ่งหน้าที่ของการบริการของภาครัฐออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
3.1 หน้าที่ประเภทการให้บริการได้แก่งานที่มีวัตถุประสงค์ในการผลิตสินค้าที่เป็น
บริการของสังคมหรือหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะทั่วไป เช่น การบริการในด้านการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การบริการคุ้มครองป้องกันการรุกรานและการละเมิด
เอกราชและบูรณภาพแห่งดินแดนจากรัฐอื่น การบริการปกป้องผลประโยชน์และทรัพย์สินของชาติ
การบริการด้านสาธารณสุข การบริการด้านการศึกษา การบริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ตลอดจน
การบริการในด้านความบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน
3.2 หน้ า ที่ ป ระเภทการควบคุ ม และจั ด ระเบี ย บได้ แ ก่ ง านที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
แทรกแซงการตลาดการค้าเพื่อรักษาไว้ซึ่งความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าระหว่างหน่วยผลิต
หรือกลุ่มผู้ผลิต หน่วยงานนี้จะทาหน้าที่ควบคุมโดยการกาหนดระเบียบหรือโดยกิจกรรม เช่น การ
ออกใบอนุญาตการลงทะเบียน การส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ การดูแลเกษตรกร ชาวไร่ชาวนา
มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง เป็นต้น
นอกจากนั้นการควบคุมและจัดระเบียบ ยังหมายรวมไปถึงการกาหนดแนวทางหรือ
มาตรการในการปฏิบัติให้บุคคลหรือผู้ประกอบการถือปฏิบัติเพื่อมิให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือเป็น
ผลร้ายต่อประชาชน เช่น กิจการอุตสาหกรรมหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจน
กิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน เช่น สถานบริการบางประเภท การควบคุมสื่อลามก
ต่าง ๆ เป็นต้น
3.3 หน้ า ที่ ในการสนั บ สนุ นได้ แ ก่ หน่ ว ยงานของรัฐ หรื อ หน่ว ยงานราชการซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานที่ไม่ได้ทาภารกิจในการให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง แต่ทาหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนให้
หน่วยงานประเภทอื่น ๆ ของรัฐดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หน่วยงานสนับสนุนด้าน
งบประมาณ ได้แ ก่ ส านั ก งบประมาณหรือกระทรวง ทบวงกรมต่ าง ๆ หน่ว ยงานสนับ สนุน ด้า น
บุคลากรและอัตรากาลังตลอดจนกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการในด้านการบริหารงานบุคคลของหน่วย
ราชการต่าง ๆ เช่น สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือหน่วยงานด้านการวางแผนการ
พัฒนาประเทศ เช่น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้านความมั่นคง
เช่น สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นต้น
3.4 หน้าที่ประเภทสงเคราะห์และให้ความช่วยเหลือได้แก่หน่วยงานซึ่งทาภารกิจใน
ด้านการสงเคราะห์และช่วยเหลือประชาชนจากความสูญเสียต่าง ๆ หรือช่วยให้ประชาชนได้มีโอกาส
ในชีวิตที่ดีขึ้น หรือช่วยให้ประชาชนสามารถดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข เช่น สานักงานกิจการ
สตรี และสถาบั น ครอบครัว ส านั กงานส่ งเสริมสวัสดิ ภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอายุ ซึ่งสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กรมสวัส ดิก ารและคุ้มครองแรงงาน ส านักงานประกั นสั งคมซึ่งสั ง กัดกระทรวงแรงงาน
เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการแบ่งประเภทเช่นนี้เป็นการแบ่งในลั กษณะกว้างๆตามภารกิจเพื่อ
ความสะดวกในการจัดประเภทของงานเท่านั้น แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานบางหน่วยอาจทาภารกิจ
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หลายภารกิจในเวลาเดียวกันหรือในภารกิจเดียวกันอาจมีหน่วยงานหลายหน่วยงานร่วมทาภารกิจนั้น
ก็ได้ เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ อาจทาภารกิจทั้งในด้านการให้บริการและการควบคุมจัดระเบียบ
หรื อการสงเคราะห์ช่ว ยเหลื อในเวลาเดียวกัน ในขณะที่ภารกิจด้านการควบคุมจัดระเบียบอาจมี
หน่ ว ยงานหลายหน่ ว ยงานเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น การจั ด ระเบี ย บสถานบริ ก ารอาจมี ทั้ ง
กระทรวงมหาดไทย ส านั กงานตารวจแห่ ง ชาติห รือ ส านัก งานส่ งเสริ มสวัส ดิภ าพและพิ ทัก ษ์เ ด็ ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้
สาหรับระบบบริหารราชการไทย นอกจากหน้าที่ของรั ฐหรือระบบราชการที่ได้แบ่งอย่าง
กว้าง ๆ ในเชิงของกรอบแนวคิด ดังกล่าวข้างต้นแล้ว สิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มขึ้นคือหน้าที่ของรัฐหรือ
ระบบราชการ ที่ได้กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
ของประเทศหรืออีกนัยหนึ่งเป็นหลักการหรือกติกาแห่ งการปกครองประเทศ ซึ่งได้กาหนดหน้าที่ของ
รั ฐ เอาไว้ ใ น หมวด 5 ว่ า ด้ ว ยหน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่ จ ะต้ อ งจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะให้ แ ก่ ป ระชาชน
ประกอบด้วยมาตราสาคัญดังนี้
มาตรา 52 “รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราชอธิปไตย บูรณาภาพ
แห่งอาณาเขตและเขตพื้นที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย...”
มาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่วันเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
มาตรา 55 “รัฐต้องดาเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่าง
ทั่วถึง...”
มาตรา 56 “รัฐต้องจัดหรือดาเนินการให้ มีส าธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน...”
มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะในครองครองของหน่วยงานของรัฐ ที่
มิใช่ข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ หรือเป็ นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
ต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดังกล่าวได้โดยสะดวก
มาตรา 61 “รัฐต้องจัดให้มีมาตรการหรือกลไกที่มีประสิทธิภาพ ในการคุ้มครองและพิทักษ์
สิทธิของผู้บริโภคด้านต่าง ๆ...”
มาตรา 63 “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด...”
หน้ าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการให้ บริการสาธารณะ จะเห็นว่ า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันสาคัญของรัฐ การจัดทาบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ด้านต่าง ๆ รวมถึงการมีมาตรการที่จะทาให้ระบบการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชนมีความโปร่งใส ลด
การทุจริตและประพฤติมิชอบในองค์การ และนอกจากหน้าที่ของรัฐที่ต้องจัดทาบริการสาธารณะแก่
ประชาชนที่ ป รากฏในรั ฐ ธรรมนู ญ แล้ ว หน้ า ที่ ข องรั ฐ ยั ง ปรากฏอยู่ ใ นกฎหมายอื่ น ๆ เช่ น
พระราชบัญญัติต่าง ๆ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ระเบียบ คาสั่ง นโยบาย
ของรัฐบาล ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น
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4. ค่านิยมของการให้บริการสาธารณะ
ค่านิยมเป็นเรื่องที่มีการยึดถือปฏิบัติเป็นหลักในการดารงชีวิตในการทางานค่านิยม
ซึ่งนอกจากจะเป็ น เรื่ องของปั จ เจกบุคคลแล้ ว เช่นค่านิยมความซื่อสั ตย์ค่านิยมที่ยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมค่านิยมที่ยึดหลักความถูกต้องค่านิยมความตรงต่อเวลาเป็นต้น ในการให้บริการสาธารณะก็มี
ลั กษณะเช่ น เดีย วกัน ก็จ าเป็ น ที่ จ ะต้ องมีค่ านิย มรองรับเพื่อใช้ เป็น หลั ก ยึดถือ ในการให้ บริก ารแก่
ประชาชนซึ่งจอห์น ดี มิลเลท (John D. Milet, 1954 : 397) ได้อธิบายเกี่ยวกับค่านิยมในการ
ให้บริการสาธารณะว่าการให้บริการสาธารณะนั้นมีเป้าหมายที่สาคัญอยู่ที่การสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ประชาชนโดยเป้าหมายนี้เป็นค่านิยมแรกที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องยึดถือไว้เสมอ ซึ่งค่านิยมหรือ
หลักการของการให้บริการสาธารณะมี5 ประการได้แก่ความเสมอภาคความตรงต่อเวลาความพอเพียง
ความต่อเนื่องและความก้าวหน้า โดยมีรายละเอียดของหลักการให้บริการ ดังนี้
4.1 การให้บริการอย่างเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการ
บริหารงานภาครัฐที่มีฐานคติว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้นประชาชนทุกคนจะต้องได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งแยกหรือกีดกัน ด้วยเหตุผลทางเพศ อาชีพ ระดับการศึกษาหรือ
สถานะทางสังคมที่เป็นข้ออ้างในการให้บริการ ประชาชนจะต้องได้รับการปฏิบัติในฐานะที่เป็นปัจเจก
บุคคลที่ต้องได้รับมาตรฐานในการให้บริการเดียวกัน
4.2 การให้บริการที่ตรงต่อเวลา (Timely Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะที่
จะต้องมีความตรงต่อเวลาโดยทีผ่ ลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐจะถือว่าไม่มีประสิทธิผลเลยถ้า
ไม่มีการตรงต่อเวลาซึ่งจะสร้างความไม่พึงพอใจให้แก่ประชาชน
4.3 การให้บริการอย่างเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การให้บริการสาธารณะ
จะต้องมีจานวนการให้บริการและสถานที่ที่ให้บริการที่เหมาะสมเพียงพอซึ่งความเสมอภาคและความ
ตรงเวลาจะไม่มีความหมายเลยถ้ามีจานวนการให้บริการที่ไม่เพียงพอและสถานที่ตั้งที่ให้บริการสร้าง
ความไม่ยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการ
4.4 การให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Continues Service) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะที่เป็นไปอย่างสม่าเสมอโดยยึดประโยชน์ของสาธารณะเป็นหลักไม่ใช่ยึดความพอใจของ
หน่วยงานที่ให้บริการว่าจะให้หรือหยุดบริการเมื่อไหร่ก็ได้
4.5 การให้ บริการอย่างก้าวหน้า (Progressive Service) หมายถึง การให้บริการ
สาธารณะที่มีการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเพิ่มประสิทธิภาพ
หรือความสามารถที่จะทาหน้าที่ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
นอกจากสะท้อนได้จากค่านิยมดังที่กล่ าวมาทั้งหมดข้างต้นแล้ ว ไดมอค (Dimock,
1967 : 132) ได้อธิบายว่า ค่านิยมของการให้บริการสาธารณะอาจจะสะท้อนได้จากปรัชญาของการ
บริหารภาครัฐซึ่งตามแนวคิดของนักปรัชญากรี กได้แก่เพลโต (Plato) อริสโตเติล (Aristotle) เป็น
ต้น ที่มองว่า รัฐและสังคมเป็นธรรมชาติเมื่อมนุษย์เกิดมาก็ต้องอยู่ในสังคมและอยู่ภายใต้รัฐ ดังนั้น
อริสโตเติลจึงเห็นว่าสังคมและรัฐที่ดีที่สุดต้องเป็นสังคมและรัฐที่ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ดีที่สุดซึ่งสามารถ
ตั ด สิ น ได้ ว่ า สั ง คมและรั ฐ ใดดี ก็ ดู ไ ด้ จ ากมาตรฐานที่ ว่ า สั ง คมและรั ฐ นั้ น ช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ มี ชี วิ ต ที่ ดี
หรือไม่ นอกจากนี้แนวคิดของนักปรัชญาการเมืองตะวันตกสมัย ใหม่ก็มีความเห็นว่าปรัชญากับบุคคล
ได้รวมกันและจัดตั้งรัฐโดยรัฐเกิดขึ้นมาเพราะสมาชิกได้ทาสัญญาตกลงกันมอบอานาจให้คนใดคนหนึ่ง
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หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจัดตั้งขึ้นมา ดังนั้นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบอานาจมาก็จะต้องบริหาร
เพื่อตอบสนองและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนประชาชน
ในฐานะที่เป็น ผู้มอบอานาจให้แก่ผู้ ปกครองก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกอานาจคืนได้ถ้าผู้ ปกครองหรือคณะ
ผู้ป กครองไม่ปฏิบัติการหรื อบริ หารให้เกิดประโยชน์แก่รัฐ และพลเมืองของรัฐ โดยส่ วนรวมนั่นคือ
ปรัชญาที่เรียกว่าทฤษฎีสัญญาประชาคม นักปราชญ์ ที่สะท้อนถึงการเห็ นความสาคัญของปรัชญา
ดังกล่าว ได้แก่จอห์น ล็อค (John Locke) จัง จาค รุสโซ (Jean Jacqnen Rousseau) ต่างก็เห็นพ้อง
กันว่าสังคมและเสรีภาพของประชาชนต้องเป็นสิ่งที่ควบคู่กันสังคมและรัฐที่ดีต้องเป็นสังคมและรัฐที่
เคารพในเสรีภาพของประชาชนและมีเจตจานงที่มุ่งสู่ความดีสาหรับทุกคน (General Good) ไม่ใช่
ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ เ ฉพาะตนหรื อ เฉพาะกลุ่ ม เท่ า นั้ น นั ก ปรั ช ญาตะวั น ตกสมั ย ใหม่ ได้ แ ก่ เจรา
มี เบนธัม (Jeremy Bentham) ที่เห็นว่าความประพฤติที่ถูกต้องชอบธรรมก็คือความประพฤติที่
ก่อให้เกิดความสุขหรือความพึงพอใจแก่คนส่วนมากที่สุด (The greatest happiness for the
greatest number)ดังนั้นรัฐที่ดีจึงต้องคานึงถึงความสุขหรือความพึงพอใจของประชาชนรัฐบาลใน
ฐานะผู้ บ ริ ห ารโดยอาศั ย กลไกของระบบราชการในการน านโยบายและภารกิ จไปปฏิบั ติ จึง ต้ อ ง
บริหารงานโดยมุ่งบาบัดทุกข์บารุงสุขแก่ประชาชนโดยยึดถือปรัชญาการบริหารภาครัฐที่สาคัญที่สุดคือ
การแสวงหาชีวิตที่ดี (The Good Life) ให้แก่ชุมชนนั่นเป็นเป้าหมายหรือค่านิยมที่สาคัญของการ
ให้บริการสาธารณะเช่นเดียวกันกับที่การบริหารรัฐกิจจะต้องแสวงหาวิธีการที่ว่าจะทาอย่างไรจึงจะทา
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจโดยถ้วนหน้าพร้อมไปกับการปกป้องสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนจากการให้บริการสาธารณะของรัฐ
นอกจากนี้เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ (2557 : 231) ได้อธิบายถึงค่านิยมของการให้บริการ
สาธารณะไว้ 9 ประการซึ่งผู้เขียนได้นามาอธิบายไว้เพียง 6 ประการดังนี้
1. ค่านิย มเรื่องความก้าวหน้าของการให้ บริการความก้าวหน้าของการให้ บริการ
หมายถึงการที่หน่วยงานผู้ให้บริการได้มีการปรับปรุงและพัฒนาวิธีการให้บริการสาธารณะที่เป็นอยู่ให้
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอภายใต้ค่านิยมความก้าวหน้าของการให้บริการนี้จึงทาให้มีการนาเทคนิคและ
วิธีการต่าง ๆ มาใช้เช่นการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต (Internet)
การให้บริการผ่านการตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติเป็นต้น
2. ค่านิยมเรื่องการยอมรับการเรียกการร้องเรียน เป็นค่านิยมที่สาคัญที่หน่วยงาน
ผู้ให้บริการจะต้องให้ผู้รับบริการสามารถร้องเรียนเมื่อได้รับผลของการให้บริการที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่ง
ค่านิยมนี้ในปัจจุบันได้ถูกให้ความสาคัญอย่างมากโดยเฉพาะในระบบคุณภาพมาตรฐานสากลจะมีการ
กาหนดเป็นเป้าหมายนโยบายของระบบคุณภาพที่มีการกาหนดเป็นตัวชี้วัดของการให้บริการของ
หน่วยงาน
3. ค่ า นิ ย มเรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน แนวคิ ด หนึ่ ง ที่ส าคัญ ที่ ยอมรับ ถึ ง
ความสาคัญของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะก็คือแนวคิดของทางเลือก
สาธารณะ (Public Choice) ที่เสนอให้ประชาชนผู้บริโภคสินค้าและบริการสาธารณะ ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการสาธารณะ (Citizen Cold Production) กล่าวได้ว่าค่านิยม
เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นค่านิยมที่สาคัญในปัจจุบันเนื่องจากในภาครัฐประสบกับปัญหา
หรือข้อจากัดพื้นฐานที่สาคัญคือการที่ภาครัฐมีอัตรากาลังที่จากัดในการให้บริการ ทาให้บริการได้ไม่
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เพียงพอและทั่วถึงจึงมีความจาเป็นที่จะต้องดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะ
ด้วย
4. ค่านิ ย มเรื่องการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ค่านิยมเรื่องการ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นอีกค่านิยมหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐจะต้องให้ความสาคัญ
เพราะหมายถึงขนาดและปริมาณที่เหมาะสมกับผู้รับบริการทั้งในเรื่องปัจจัยด้านกายภาพ เช่น ที่พัก
รับรอง ห้องสุขา สถานที่จอดรถ เป็นต้น และปัจจัยด้านกระบวนการ เช่น ขั้นตอนการให้บริการและ
ผู้ให้บริการ เป็นต้น
5. ค่ านิ ย มเรื่ อ งความพึ งพอใจของผู้ รับ บริ การ ค่ านิ ยมเรื่ องความพึ งพอใจของ
ผู้รับบริการถือได้ว่าเป็นค่านิยมสูงสุดถือเป็นค่านิยมหลักของการให้บริการสาธารณะเนื่องจากเป็น
เป้าหมายของการให้บริการสาธารณะโดยตรงที่หน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้บริการจะต้องส่งมอบบริการ
ให้ แ ก่ ป ระชาชนให้ ไ ด้ รั บ ความพึ ง พอใจด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารแข่ ง ขั น ในการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า หรื อ
ประชาชนได้เกิดความพึงพอใจสูงสุดจึงเป็นค่านิยมหลักของทุกองค์การในปัจจุบันซึ่ง ไม่เพียงเฉพาะใน
ภาคเอกชนเท่านั้นที่ให้ความสาคัญอย่างมากในการบริหารงานภาครัฐก็จะต้องให้ความสาคัญเช่นกัน
6. ค่านิ ย มเรื่ องการมีจิตส านึกของการให้ บริ การเป็นค่านิยมส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ มี
หน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ
สาหรับค่านิยมเรื่องจิตสานึกในการให้บริการนี้ริชาร์ด เอฟ. เอลมอร์ (Richard F.
Elmore, 1979 : 32) และเจมส์ ดี ซอร์ก (James D. Sorg, 1983 : 391-406) ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า
ค่านิยมเรื่องการมีจิตสานึกของการให้บริการนี้ ถือว่าเป็นค่านิยมหลักที่สาคัญที่จะต้องมีทั้งในส่วนของ
ภาครัฐและภาคเอกชนกล่าวได้ว่าการมีจิตสานึกของการให้บริการเป็นความเต็มใจและตื่นตัวต่อการ
ให้บริการตลอดจนการมีอัธยาศัยที่ดีในการให้บริการ ภายใต้ค่านิยมการมีจิตสานึกของการให้บริการนี้
จึงทาให้มีการนาเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาใช้ เช่น การจัดทามาตรฐานการให้บริการ (Service
Standard) การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เป็นต้น
กล่าวโดยสรุปค่านิยมสาคัญต่าง ๆ ของการให้บริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นค่านิยม
ความพอเพียงความเสมอภาคความตรงต่อเวลาการมีจิตสานึกในการให้บริการความก้าวหน้าของการ
ให้บ ริการและการยอมรั บการเรี ยกร้องเรียนการมีส่ วนร่วมของประชาชนการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนและความพึงพอใจของผู้รับบริการค่านิยมทั้ งหมดดังกล่าวกล่าวได้ว่าอยู่ร่วมใน
คาว่าคุณค่าของบริการที่ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดนั่ นเองเพราะหมายถึงการให้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการตามภารกิจการให้บริการของรัฐ

การพัฒนาระบบการบริหารการบริการสาธารณะ
การให้ บ ริ ก ารสาธารณะด้ า นต่ า ง ๆ ต่ อ ประชาชนเป็ น งานหลั ก ของภาคราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการพัฒนาการให้บริการที่ดีและมีมาตรฐานที่สูงขึ้น ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วมากขึ้น จึงเป็นเป้าประสงค์ที่สาคัญของภารกิจของรัฐ เพราะการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ซึ่ง เกิดขึ้น มาจากสาเหตุของระบบราชการแบบดั้งเดิม ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการ
ปฏิบัติงานที่ยึดหลักระเบียบที่เคร่งครัด ไม่เอื้อต่อการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป มีความ
ล่าช้า ขาดความคล่องตัว นาไปสู่การให้บริการสาธารณะของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพ และอิทธิพลของ
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แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คริสโตเฟอร์ฮูด (Christopher Hood, 1991 : 3) มองว่า เป็นการ
ย้าเน้นการบริหารอย่างมืออาชีพ ให้ความสาคัญกับผลสัมฤทธิ์และเชื่อมโยงกับการจัดสรรทรัพยากร
และโจนาธาน บอสตัน (Jonathan Boston, 1996 : 5) เห็นว่าการบริหารจะไม่แตกต่างระหว่าง
ภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชน เป็นการกระจายอานาจจากส่วนกลางเพื่อให้มีอิสระคล่องตัวในการทางาน
และปรับโครงสร้างหน่วยราชการให้มีขนาดเล็ก ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ดังนั้นการพัฒนาระบบบริหารการบริการสาธารณะจะมีขั้นตอนที่สาคัญดังนี้
1. การวางแผนเพื่อการบริการสาธารณะ
การวางแผน ถื อว่า เป็นหน้าที่ แรกที่ ส าคั ญในการบริห ารจัดการทุก ครั้ง ทั้งในด้า น
การเงิน ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ กระบวนการดาเนินงาน ซึ่งผู้บริหารทุกระดับก็ล้วนเกี่ยวข้อง
กับการวางแผนทั้งสิ้น เพียงแต่การวางแผนของผู้บริหารในแต่ละระดับจะมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน
ไป กล่าวคือ ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงก็จะเน้นในส่วนของการวางแผนแม่บทและการวางแผนกลยุทธ์
องค์การ (Strategy Plan) ถ้าเป็นผู้บริหารระดับกลาง ก็จะเน้นในส่วนของการวางแผนหน้าที่ฝ่าย
ต่าง ๆ ขององค์การ (Functional Plan) ถ้าเป็นผู้บริหารระดับต้นก็จะเน้นในส่วนของการวางแผน
การดาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการ (Operating Plan) โดยทุกระดับต้องมีความสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
นอกจากนี้การบริการสาธารณะเป็นภารกิจที่หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ งซึ่ง
อาจจะเป็นของรัฐหรือเอกชนดาเนินการส่งต่อบริการให้แก่ประชาชนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนโดยส่วนรวม ดังนั้นในการบริการวางแผนเพื่อการบริการสาธารณะ
จะต้องมีการวางแผนการให้บริการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้ง 6 องค์ประกอบคือ (เทพศักดิ์ บุณย
รั ต พั น ธุ์ , 2559 : 29) หน่ ว ยงานและบุ ค คลที่ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร ปั จ จั ย น าเข้ า หรื อ ทรั พ ยากร
กระบวนการและกิจกรรม ช่องทางการให้บริการ ผลผลิตหรือตัวบริการและผลกระทบหรือคุณค่าที่มี
ต่อผู้รับบริการ
2. การจัดองค์การเพื่อบริการสาธารณะ
การจั ดองค์การเพื่อการบริการสาธารณะ มีพัฒ นาการมาจากการจัดองค์การแบบ
ดั้งเดิมที่ได้รับอิทธิพลของทฤษฎีองค์การขนาดใหญ่ที่เป็นระเบียบแบบแผนหรือทฤษฎีระบบราชการ
(Bureaucracy Theory) ของแมกซ์เวเบอร์ (Max Weber) ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการจัดองค์กรของ
รัฐ โดยให้ความสาคัญกับการจัดแบ่งงาน มีการกาหนดอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน การ
จัดตาแหน่งงานลดหลั่นกันตามสายการบังคับบัญชา การจัดการที่เป็นทางการไม่อาศัยความสัมพันธ์
ส่วนตัว มีการทางานอย่างเป็นทางการและเป็นมืออาชีพ แต่ในปัจจุบันเป็นยุคของการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ ที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ ลู ก ค้ า หรื อ ประชาชนมากขึ้ น ที่ ต้ อ งมุ่ ง เน้ น การให้ บ ริ ก ารให้ เ กิ ด
ประสิ ทธิภ าพ มีป ระสิ ทธิผ ลและเกิดผลลั พธ์ที่ต้องการ มีการจัดการแบบสมัยใหม่ซึ่งต้องมีความ
ยืดหยุ่น คล่องตัวและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างที่หวังซึ่งการจั ดองค์การ
สมัยใหม่จะประกอบด้วย (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2559 : 12)
2.1 การจัดองค์การเชิงกลยุทธ์ (Strategy Focus Organization) ตามแนวคิดของ
แคปลันและนอร์ตัน (Kaplan & Norton) เพื่อตอบสนองต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ที่เน้นการ
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จัดการแบบมุ่งสมดุล (Balanced Scorecard) โดยให้ความสาคัญต่อมิติเรื่องของลูกค้าหรือประชาชน
ผู้รับบริการ
2.2 การจัดองค์การแบบเสมือนจริง (Visual Organization) ที่เน้นการรวมกลุ่มของ
องค์การต่าง ๆ ในการดาเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน
2.3 การจัดองค์การแบบเครือข่าย (Network Organization) ที่เน้นการสร้างความ
ร่วมมือกับองค์การภายนอกมาให้บริการแก่ลูกค้าหรือประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น
2.4 การจัดองค์การแบบพีระมิดกลับหัว (Upward Pyramid Organization) ที่เน้น
ปรับบทบาทการทางานใหม่ที่มาให้ความสาคัญต่อลูกค้าหรือประชาชนผู้รับบริการโดยให้ทุกระดับทา
หน้าที่สนับสนุนอย่างเต็มที่มากกว่าที่จะใช้สายการบังคับบัญชาจากบนลงล่างเหมือนแบบเดิม
นอกจากนี้สตีเฟ่น และ รอบบิน (Stephen & Robbin, 2007 : 76) ยังได้อธิบายว่า
องค์การในอนาคตจะต้องปรับตัวไปสู่การเป็นองค์การดิจิตอล (Digital Organization) มากขึ้นที่ให้
ความสาคัญต่อการบริหารจัดการองค์การโดยนาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมืออย่างเต็มที่ในการให้บริการแก่ลูกค้าหรือประชาชนผู้รับบริการ นอกจากนี้
องค์การต่าง ๆ ยังได้น ากระบวนการการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการนาอิเล็ กทรอนิ กส์มาใช้ ในการ
ให้ บ ริ ก ารผ่ า นสาธารณะเช่ น ระบบออนไลน์ หรื อ ที่ ภ าครั ฐ เรี ย กว่ า รั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E- Government)
ทั้งนี้การจัดองค์การเพื่อบริการสาธารณะในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมมากที่นามากล่าวเป็น
อย่างมาก คือการจัดองค์การบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยเป็นการนางาน
ที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องมารวมให้บริการอยู่ในสถานที่เดียวกันในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกัน
ทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การบริก ารมีความ
รวดเร็วขึ้น
ส าหรั บ กรณี ตั ว อย่ า งของประเทศไทยที่ มี ก ารจั ด องค์ ก ารให้ บ ริ ก ารแบบจุ ด เดี ย ว
เบ็ดเสร็จก็คือการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (Service Link) เพื่อการบริการสาธารณะซึ่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 30 กาหนดให้ใน
กระทรวงหนึ่งให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่ออานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อให้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามขอทราบข้อมูลขออนุญาตหรือขออนุมัติ
ในเรื่ อ งใด ๆ ที่ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการในกระทรวงเดี ย วกั น โดยติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่
ณ ศูนย์บริ การร่วมเพียงแห่ งเดียวโดยการบริการร่วมหมายถึงการเชื่อมโยงและนากระบวนการที่
หลากหลายจากส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงหรือจังหวัดมาไว้ ณ สถานที่เดียวกันเพื่อให้
ประชาชนหรือผู้รับบริการอื่น ๆ สามารถรับบริการจากภาครัฐได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ณ จุดเดียว
ตัวอย่างของการบริการร่วมที่มีการดาเนินการในปัจจุบันได้แก่ การบริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว
การบริการร่วมแบบเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Government Counter Service : GCS) และการ
ให้บริการแบบE-service/Portal เป็นต้น
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3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริการสาธารณะ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เป็นการบริหาร
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านบุคลากรในองค์การเพื่อช่วยตอบสนองต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การและ
วัตถุประสงค์ของบุคคลในองค์การการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การมีวัตถุประสงค์หลักที่สาคัญ
3 ประการได้แก่ (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2559 : 35-36)
3.1 การดึงดูดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าสู่วงการ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ
วางแผนอัตรากาลังเพื่อการบริการสาธารณะ การสรรหาและการคัดเลือก
3.2 การดึง สมรรถนะของบุคคลมาใช้ ในการทางาน เพื่อ เป็นการใช้ป ระโยชน์จาก
ทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.3 การธารงรักษาและพัฒนาบุคลากร การให้ความสาคัญต่อการธารงรักษาขวัญและ
กาลังใจตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก
จะเห็นได้ว่าปัจจั ยด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดขององค์ก ารทุก
ประเภท องค์การหรือหน่วยงานทุกแห่งจึงให้ความสาคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น ด้วย
การพัฒนาระบบงานดังกล่าวอย่างรอบด้าน การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อการบริการสาธารณะจะมี
การดาเนินการที่ประกอบด้วย (สุรพร เสี้ยนสาย, 2557 : 46)
1. กาหนดความต้องการกาลังคนไว้ล่ว งหน้าอย่างเป็นระบบ เพื่อช่ว ยให้ องค์การมี
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สอดรับกับความต้องการในการปฏิบัติ งาน การวางแผนกาลังคน จึงเป็น
กลยุทธ์หนึ่งที่องค์การหรือหน่วยงานทุกแห่ง ควรดาเนินการโดยจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ภารกิจ
ทิศทางการดาเนิ นงาน รวมทั้งความต้องการในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ความสามารถในการ
ตอบสนองด้านกาลังคนในองค์การในแต่ละช่วงเวลาเอาไว้
2. การกาหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลขององค์การ
เพื่อประโยชน์ต่อทรัพยากรบุคคลและสายงาน อาชีพ ในการนี้ควรจัดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ความ
จาเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาของหน่วยงานขึ้น พร้อมทั้งดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
การจัดระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลในกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับไว้ล่วงหน้า
ดั ง นั้ น การจั ด การด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จ ะเป็ น การด าเนิ น งานตั้ ง แต่ การก าหนด
นโยบาย การกาหนดประเภทจานวนบุคลากร การสรรหา การคัดเลือก การจัดอัตรากาลัง การกาหนด
ค่าตอบแทน การพัฒนาบุ คลากร การเสริมสร้างแรงจูงใจ การรักษาบุคลากรและการเตรียมปลด
ระวางจากการท างานของบุ ค ลากร ซึ่ ง การที่ จ ะบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลสูงสุด จาเป็นต้องมีแนวทางการดาเนินการที่เหมาะสมกับองค์การและสภาพแวดล้อมของ
องค์การ
4. จริยธรรมในการบริการสาธารณะ
ลักษณะสาคัญอีกประการหนึ่งที่องค์การที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะจะต้องให้
ความสาคัญในลาดับสูงคือการส่ งเสริมให้บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้ บริการมีจริยธรรมของการ
ให้ บ ริ ก ารซึ่ ง ความจริ ง แล้ ว จริ ย ธรรมของการบริ ก ารสาธารณะสะท้ อ นมาจากหลั ก ค าสอนทาง
พระพุ ท ธศาสนาที่ ส าคั ญ ในหลายเรื่ อ งคื อ ธรรมที่ ส าคั ญ ของการให้ บ ริ ก ารสาธารณะ เช่ น
ทศพิธราชธรรม 10 ประการ สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 เป็นต้น มีสาระสาคัญโดยย่อดังนี้
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4.1 สังคหวัตถุธรรม
สังคหวัตถุธรรม คือ คุณธรรมที่จะสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงานหรือ
องค์การ เป็นคุณธรรมที่จะช่วยให้คนรู้จักการสงเคราะห์ ช่วยเหลือกันตามฐานะและบทบาท ช่วยให้
เกิดความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันในสังคม ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต, 2554 : 11) ได้
ให้ความหมายของหลักสังคหวัตถุนี้ว่า เป็นหลักสงเคราะห์หรือหลักยึดกุมสังคม คือ ทาน ปิยวาจา
อัตถจริยา สมานัตตตา เป็น ชุดออกสังคมที่คู่กับชุดในใจคือพรหมวิห าร 4 ธรรมประจาใจอย่าง
ประเสริฐได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาเมื่อจับคู่กันจึงมี 4ชุดโดยสังเคราะห์กัน คือ
4.1.1 ทาน การช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนไม่ว่าจะมีมากน้อยก็แบ่งปันให้ เพื่อ
แสดงความรั กความปรารถนาดี เอื้อเฟื้อโอบอ้มอารี นี่คือทานด้ว ยเมตตา มีความทุกข์เดือดร้อน
เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปให้ เพื่อช่วยเหลือ นี่คือทาน ด้วยกรุณา เขาทาดีสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามของ
สังคม เช่นเป็นนักประดิษฐ์ที่ดี ก็ไปให้ ให้กาลังใจส่งเสริมนี่คือทานด้วยมุทิตา
4.1.2 ปิยวาจา เมื่ออยู่กันตามปกติ ก็พูดกันด้วยความรักความปรารถนาดี พูดจา
สุ ภ าพอ่อ นโยน นี่ คื อปิ ย วาจาด้ ว ยเมตตา เขามีทุ กข์ มีปัญ หาชีวิต ก็ไ ปพู ดปลอบโยนแนะนาบอก
วิธีแก้ไขปัญหาให้กาลังใจ นี่คือปิยวาจาด้วยกรุณา เขาทาความดีบาเพ็ญประโยชน์ไปทาบุญทากุศล
ก็พูดอนุโมทนา ชวนกันส่งเสริม นี่คือปิยวาจาด้วยมุทิตา
4.1.3 อัตถจริยา เมื่ออยู่กันตามปกติ ก็ทาประโยชน์แก่เขา ช่วยออกแรงทานั่นทานี่
ให้ด้วยความรักความปรารถนาดี นี่คืออัตถจริยาด้วยเมตตา เขามีความทุกข์เดือดร้อน ตกน้าไฟไหม้
มีงานใหญ่เหลือกาลัง ต้องการเรี่ยวแรงกาลังช่วยเหลือ ก็ไปช่วยให้เขาพ้นทุกข์พ้นปัญหาด้วยเรี่ยวแรง
กาลังกาย หรือกาลังความสามารถ นี่ คืออัตถจริยกรุณา เขาทาความดีหรือบาเพ็ญประโยชน์กัน เช่น
มีงานวัดก็มาช่วยจัดเตรียมงานต่าง ๆ ส่งเสริมการทาความดี นี่คืออัตถจริยด้วยมุทิตา และข้อสุดท้าย
4.1.4 สมานัตตตา ความมีตนเสมอ ก็หมายความว่า เสมอภาคกันมีความเป็นธรรม
มีความเป็นธรรม เที่ยงธรรม ก็เข้าข้ออุเบกขา อุเบกขาก็ออกมาที่สมานัตตตา ซึ่งแสดงออกในแง่ต่างๆ
มีตนเสมอกัน ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ดูถูกดูหมิ่นกัน ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีความเป็นธรรมแล้วก็ทา
ตนให้เสมอสมานเข้ากันได้ จะเห็นว่าถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมชุดสังคหวัตถุนี้ ก็จะสร้างความสุขขึ้นได้
ในสังคม และเวลาเราปฏิบัติธรรมเพื่อสังคม เหล่านี้ก็คือการปฏิบัติธรรมของนักบริหารนั่นเอง
จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า สังคหวัตถุ คือธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลและ
ประสานหมูช่ นไว้ในความสามัคคี ผู้ให้บริการสาธารณะต้องยึดหลักนี้ เพื่อจะได้ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ใจคนไว้ได้ ก่อให้เกิดความเคารพ ความรัก ความนับถือต่อกัน เป็นความงดงามในความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน อันจะทาให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในองค์การได้และเหมือนกับยานพาหนะที่จะนาไปสู่
ความสุขความเจริญ
4.2 ทศพิธราชธรรม
ทศพิ ธ ราชธรรมเป็ น ธรรมส าหรั บ ผู้ ป กครอง อย่ า งไรก็ ต ามหลั ก ธรรมในข้ อ นี้
สามารถนามาอนุโลมและประยุกต์ใช้กับ ผู้จัดทาบริการสาธารณะทุกระดับ เพื่อให้เกิดกิจการงานที่ดี
มีความเป็ น ธรรม มีความเจริ ญก้าวหน้า และเกิ ดความสวัส ดีในสั ง คม เพราะมีผู้ ให้ บริการที่ทรง
คุณธรรมจริยธรรมนั่นเอง ทศพิธราชธรรมมี 10 ประการ โดยพระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒ
โน, 2552 : 17-20) ได้อธิบายไว้ดังนี้
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4.2.1 ทาน คือ การให้ ผู้มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะ ต้องรู้จักบาเพ็ญตน
เป็นผู้ให้ เป็นนักเสียสละ รู้จักเอาใจใส่ดูแล จัดสรรสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้ประชาชนหรือผู้มารับ
บริการได้รับประโยชน์สุข ได้รับความสะดวกปลอดภัย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อน
ไม่ทอดทิ้งดูดายในยามทุกข์ยาก ยามต้องการคาแนะนาปรึกษาก็ช่วยให้แสงสว่าง แนะคือบอกอุบาย
ให้รู้ นาคือทาให้ดูเป็นตัวอย่าง
4.2.2 ศีล คือ ประพฤติดีงาม ทั้ง กาย วาจา ผู้ ให้ บริการสาธารณะต้องมี ความ
ประพฤติดีงาม รู้จักรักษาความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาเกียรติคุณ ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่าง และเป็น
ที่เคารพนั บถือของประชาชน มิมีข้อที่ผู้ใดจะดูหมิ่นดูแคลนได้ ก่อให้เกิดความไว้วางใจเลื่อมใสใน
ผู้ปฏิบัติงาน อันเกิดจากการรักษากาย วาจาให้เรียบร้อย รวมความว่า การรักษาศีล มีจุดมุ่งหมายคือ
รักษาตนไว้มิให้เสียหาย เป็นการปิดช่องทางที่จะนาความเสี ยหายมาสู่ตนเอง โดยเฉพาะศีล 5ซึ่งเป็น
ข้อประพฤติปฏิบัติสาหรับบุคคลทั่วไป
4.2.3 ปริ จ จาคะ คื อ การบริ จ าคหรื อ ความเสี ย สละ ได้ แ ก่ สามารถเสี ย สละ
ความสุขความสาราญทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดชีวิตของตนได้ เพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม และความสงบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง นักบริหารสาธารณะ หากเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนก็เป็นคนสกปรก เป็นผู้ที่มี
จิตใจคับแคบ ย่อมจักไม่ได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย และยังอาจนาความเสียหายมาสู่สังคมและ
ประเทศได้
4.2.4 อาชชวะ คือ การปฏิบัติภาระด้ว ยความซื่อตรง ไม่คดไม่โ กง ไม่กอบโกย
ไม่เสแสร้งแกล้งมายา หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ แต่ปฏิบัติโดยสุจริต การงานหน้าที่มีแต่ความ
สะอาด โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีความจริงใจต่อประชาชนและประเทศชาติ ความซื่อสัตย์ซื่อตรงที่
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นพึงระวังและปฏิบัติโดยเคร่งครัดนั้น เช่น ซื่อตรงต่อบุคคล ซื่อตรงต่อเวลา
ซื่อตรงต่อวาจา ซื่อตรงต่อหน้าที่ซื่อตรงต่อตนเอง เป็นต้น
4.2.5 มัททวะ คือ การแสดงความสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อม เป็นคนไม่แข็งกระด้าง
ปราศจากมานะ ทิฐิ มีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่ง หรือหยาบคายเอาแต่ใจตัว ลบหลู่ดูถูกคนอื่น ธรรมข้อนี้เป็น
หนทางชี้ให้ นั ก บริ การสาธารณะเป็น ผู้ มีกิริ ย าดี มีค วามสุ ภ าพอ่อนโยนต่อ ทุกชนชั้ น ความสุ ภ าพ
อ่อนโยนนี้เป็นเสน่ห์ที่ทรงพลังในการสร้างความศรัทธาเลื่อมใส และผูกใจไมตรีต่อเพื่อนร่วมงาน และ
ประชาชนผู้มารับบริการ
4.2.6 ตปะ คือ การใช้ความเพียรเพื่อเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบงาจิตเห็น
ผิดเป็นชอบ รู้จักระงับยับยั้งชั่งใจได้ ไม่หลงใหลหมกมุ่นอยู่ในความสาราญและการปรนเปรอ มีความ
เป็นอยู่อย่างสม่าเสมอ มุ่งมั่นที่จะบาเพ็ญเพียรทากิจในหน้าที่ให้สมบูรณ์ ธรรมข้อนี้ เป็นเครื่องเติมใจ
นักบริการสาธารณะมิให้ลืมตัวและหลงผิด ดังนั้นผู้ให้บริการสาธารณะที่ดีจึงต้องเพียรพยายามฝึกฝน
สร้างกาลังใจที่จะผลาญความชั่วมัวเมาที่เกิดขึ้นจากการมีอานาจ
4.2.7 อักโกธะ คือ ความไม่กริ้วโกรธ ไม่ลุอานาจของความโกรธ ได้แก่ การรู้จักใช้
เหตุผล ไม่เกรี้ยวกราดปราศจากเหตุผล ไม่กระทาการด้วยอานาจความโกรธ มีเมตตาประจาใจ รู้จัก
ระงับความขุ่นเคืองแห่งจิต มีการกระทาการต่าง ๆ ด้วยจิตอันสุขุมรอบคอบ เยือกเย็น
4.2.8 อวิหิงสา คือ ความเป็นผู้ไม่หลงระเริงในอานาจ ไม่เบียดเบียนบีบคั้นข่มขี่
มีความก็ไม่หาเหตุ เบียดเบียนลงโทษด้วยอาชญาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนด้วยความอาฆาต
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เกลียดชัง ไม่ใช้อานาจในทางที่ผิด ไม่ใช้อภิสิทธิ์ส่วนตนไปข่มเหงเบียดเบียนผู้ที่ด้อยกว่า ธรรมข้อนี้จะ
สร้างความเคารพรักใคร่นับถือจากเพื่อนร่วมงาน และประชาชนทั่วไป
4.2.9 ขันติ คือ ความอดทน เข้มแข็งไม่ท้อถอย ได้แก่ความเป็นผู้อดทนต่อกระแส
อกุศ ลที่ม ากระทบ ตลอดถึงความอดทนต่อ งานที่ต รากตรา ต่อ ความเหนื่อ ยยาก ถึ งล าบากกาย
น่าเหนื่อยหน่ายเพียงไร ก็ไม่ท้อแท้ ไม่ท้อถอดหมดกาลังใจ ไม่ละทิ้งงานกิจกรรมที่ทาโดยชอบธรรม
ทางานในหน้าที่โดยมีจิตสานึกและหลักการในการรักษาผลประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ธรรมนี้จะ
ส่งเสริมให้ผู้บริการสาธารณะ มีความงดงามในเส้นทางของการดารงตาแหน่งหน้าที่ เป็นความดีที่เป็น
เกราะป้องกันอุปสรรคที่มากระทบกระทั่งในบางครั้งบางโอกาส
4.2.10 อวิโรธนะ คือ ความไม่ประพฤติผิดพลาด ความไม่คลาดธรรม หรือ แปล
ความอีกนัยหนึ่งคือ ความไม่เป็นผู้ประพฤติที่ผิดทานองคลองธรรมทางศีลธรรม กฎหมาย ระเบียบ
วินัย ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของบ้านเมือง ถือประโยชน์สุขความดีงามของรัฐและประชาชน
เป็นที่ตั้ง สถิตมั่นในธรรมทั้งส่วนยุติธรรมคือความเที่ยงธรรมก็ดี ไม่ประพฤติให้พลาด ไม่ปฏิบัติให้
เคลื่อนจนกลายเป็นวิปริตผิดเพี้ยนไป ธรรมข้อนี้มีความสาคัญ เป็นหลักการที่รวมความเป็นคุณสมบัติ
ของผู้ปกครอง ผู้นาและนักบริหารทั้งหมด
สรุ ป ได้ ว่ า หลั ก ทศพิ ธ ราชธรรม 10ประการ เป็ น หลั ก ปฏิ บั ติ ข องพระราชา
ผู้ปกครอง นักบริหาร รวมทั้งผู้ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนระดับต่าง ๆ ซึ่งเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดแล้ว ย่อมนามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความสงบสุข และย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้ ง
ส่วนรวม และส่วนตน รวมทั้งเป็นธรรมที่ส่งเสริมให้บุคคลเป็นคนดีของชาติ เป็นคนดีของสังคมและ
องค์การอีกด้วย
4.3 อิทธิบาท 4
อิทธิบาท 4 คือ จริยธรรมที่จะช่วยนาไปสู่ความสาเร็จในการทางาน เป็นพื้นฐาน
ของการดารงชีวิตของตน ของผู้ ให้บริการสาธารณะที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่ด้ว ยดีตลอดมา
พระธรรมปิ ฎ ก (ป.อ. ปยุ ตฺโ ต, 2542 : 842-844) ได้อธิบายถึงหลั กอิทธิบาทว่า เป็นหลั กแห่ ง
ความส าเร็ จ หรื อ ทางแห่ ง ความส าเร็ จ โดยการเริ่ ม ที่ ใ จ หมายถึ ง การท าสิ่ ง ต่ า ง ๆ ด้ ว ยใจรั ก
ความพากเพียรด้วยใจจดจ่อ และใช้ปัญญาใคร่ครวญอยู่เสมอ มีองค์ประกอบ 4 ประการ คือ
4.3.1 ฉันทะ แปลว่า ความพอใจ ได้แก่ความมีใจรักใคร่ในสิ่งที่ทา และพอใจใฝ่ รัก
ในจุดหมายของสิ่งที่ทานั้น อยากทาสิ่งนั้น ๆ ให้สาเร็จ อยากให้งานหรือสิ่งนั้นบรรลุ พูดง่ายๆ ว่ารัก
งาน รักจุดหมายของงาน พูดให้ลึกในทางธรรมว่า ความรักความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะดีงามเปี่ยม
สมบูรณ์ของสิ่งนั้น ๆ ของงานนั้น อยากทาให้สาเร็จตามจุดหมายที่ดีงามนั้น เมื่อเห็นสิ่งนั้นหรืองานนั้น
กาลังเดินหน้า ไปสู่จุดหมาย ก็เกิดปีติเป็นความอิ่มเอิบใจ ครั้งสิ่ งหรืองานที่ทานั้นบรรลุจุดหมายก็รับ
โสมนัสเป็นความฉ่าชื่นใจที่พร้อมไปด้วยความรู้สึก โปร่งโล่งผ่องใส เบิกบานแผ่ออกไป
4.3.2 วิริยะ แปลว่า ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไปใจสู่ไม่ย่อท้อไม่หวั่น
กลัวต่ออุปสรรค และความยากลาบาก เมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่
เขาแล้ว แม้ได้ยินว่าจุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนัก มีอุปสรรคมาก หรืออาจใช้เวลาเท่านั้นปี เท่านี้เดือน
เขาก็ไม่ท้อถอย กลับเห็นเป็นสิ่งท้าทายที่จะเอาชนะให้ได้ ทาให้สาเร็จ คนที่มีความเพียร เท่ากับมีแรง
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หนุนเวลาทางานหรือการปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะแน่วแน่มั่นคง พุ่งตรงต่อจุดหมายและผลจากการ
ทุ่มเทในการทางานย่อมก่อให้เกิดความเจริญงอกงามเสมอ
4.3.3 จิตตะ แปลว่า ความคิดจดจ่อหรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อ
เฝ้าคิดในเรื่องนั้น ใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง คนผู้นั้นจะไม่สนใจรับรู้เรื่องอื่น ๆ แต่ถ้าพูดเรื่องงานนั้นจะสนใจ
เป็นพิเศษทันที บางทีจัดทาเรื่องนั้นงานนั้น จะขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืน ไม่เอาใจใส่ร่างกายการ
แต่งเนื้ อแต่งตัว อะไรเกิดขึ้น ก็ไม่สนใจ เรื่องอื่นเกิดใกล้ ๆ บางทีก็ไม่รู้ ทาจนลืมวันลื มคืน ลืมกิน
ลืมนอน ความมีใจฝักใฝ่เช่นนี้ ย่อมทาให้สมาธิเ กิดขึ้น จิตแน่วแน่แนบสนิทในกิจที่ทา มีกาลังมาก
เฉพาะสาหรับภารกิจนั้น
4.3.4 วิมังสา แปลว่า การสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาหมั่นใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลย บกพร่องหรือขัดข้อง เป็นต้น ในกิจที่ทา รู้จัก
ทดลองและคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุง ข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาในการทางานอย่างมีสมาธิ คนมีวิมังสา
เป็นพวกชอบคิด ค้นหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื่อทาสิ่งใดก็จะพิจารณาทดสอบไป ทดสอบหา
เหตุและผลอันเป็นองค์ประกอบของการทางาน คือ ไตร่ตรองพิจารณาหน้าที่การงานทางานอย่าง
รอบคอบ
5. ระบบสารสนเทศการบริการสาธารณะ
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและอนาคต
ทาให้ หน่ ว ยงานภาครัฐ มุ่งที่จะน าเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารการบริการสาธารณะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(E- Government) หรื อ รั ฐ บาลดิ จิ ต อล (Digital Government) ซึ่ ง เป็ น การที่ รั ฐ บาลได้ น าเอา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ โดยมีจุดประสงค์ห ลักคือ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการ
ดาเนินงานความสะดวกการเข้าถึงบริการของภาครัฐตลอดจนการบริการด้านข้อมูลและสารสนเทศ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยการนาอินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้เป็น
เครื่องมือในการให้และแลกเปลี่ยนข้อมูลและบริการกับประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐ
ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหารการบริการสาธารณะ
นั้นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะที่ดีจ ะต้องประกอบไปด้วยคุณลักษณะที่
สาคัญอย่างน้อย 8 ประการคือ (เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, 2559 : 39-41)
5.1 ความถู ก ต้ อ ง (Accuracy) ความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล และสารสนเทศในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารสาธารณะหมายถึงการที่ข้อมูลและสารสนเทศมีความตรงกับข้อเท็จจริงที่
เกิ ด ขึ้ น เช่ น การบั น ทึ ก ประวั ติ ก ารเข้ า มาใช้ บ ริ ก ารจะต้ อ งมี ค วามถู ก ต้ อ งโดยจะต้ อ งบั น ทึ ก จาก
ข้อเท็จ จริ งของประชาชนผู้รั บบริการแต่ล ะคนการบันทึกข้ อมูลใหม่ที่ประชาชนผู้ รับบริการมาทา
ธุรกรรมกับหน่วยงานเป็นต้น
5.2 ความทั น สมัย (Timeliness) ความทัน สมัยของข้ อมูล และสารสนเทศในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะหมายถึงการที่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะจะต้องมี
ข้อมูลและสารสนเทศที่ตรงกับข้อเท็จจริงเสมอเมื่อระยะเวลาเปลี่ยนแปลงไปเช่นการบันทึกทะเบียน

51

ประวัติของประชาชนผู้รับบริการจะต้องถูกบันทึกให้ต่อเนื่องทันสมัยตลอดเมื่อประชาชนผู้รับบริการมี
การแจ้งเปลี่ยนแปลงหรือมีการทาธุรกรรมกับหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้บริการ เป็นต้น
5.3 ความสมบูรณ์ (Completeness) ความสมบูรณ์ของข้อมูลและสารสนเทศในระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะหมายถึง การที่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะจะต้อง
มีข้อมูลและสารสนเทศที่ครอบคลุมในสาระสาคัญอย่างครบถ้วนถ้าระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
สาธารณะมีข้อมูลไม่ครบถ้วนจะทาให้เกิดความยุ่งยากในการค้นหาและข้อมูลไม่เชื่อมโยงเพราะข้อมูล
บางส่วนสามารถจัดเก็บและค้นหาในระบบได้ ขณะที่ข้อมูลอีกบางส่วนใช้เก็บ โดยเอกสาร ซึ่งจะทาให้
เกิดความยุ่งยากและทาให้เกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการแก่ประชาชนได้
5.4 ความสอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน (Relevance) ความสอดคล้องกับ
ความต้องการในการใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ
หมายถึงการที่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะจะต้องมีข้อมูลและสารสนเทศที่ตรงกับความ
ต้องการในการนาไปใช้งานของผู้ใช้งาน (User) ได้อย่างแท้จริง
5.5 การตรวจสอบได้ (Verifiability) การตรวจสอบได้ของข้อมูล และสารสนเทศใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะหมายถึงการที่ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะ
จะต้องสามารถบ่งบอกแหล่งที่มาของข้อมูลและสารสนเทศที่เกิดขึ้นได้ว่าได้มาอย่างไรเช่นข้อมูลที่
ประชาชนแจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะต้องสามารถบอกได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปเมื่อใดเป็นต้น
5.6 ความรวดเร็ว (Speediness) ความรวดเร็วของระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
สาธารณะหมายถึงการที่ ร ะบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการหรือผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ระยะเวลาน้อยในการ
เข้าถึงข้อมูล
5.7 ความปลอดภัย (Security) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะจะต้องมี
คุณลักษณะที่สาคัญอีกประการหนึ่งคือความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลและสารสนเทศ บางเรื่องด้าน
บุคคลเป็นเรื่องที่มีความสาคัญจึงจาเป็นต้องมีชั้นของความลับ (Confidential Level) ที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บางระดับจะสามารถเข้าไปเลือกดูแก้ไขหรือนามาใช้งานได้ขณะที่ในระดับอื่นไม่สามารถเข้าไปดูแก้ไข
หรือเรียกใช้งานได้ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ประชาชนผู้รับบริการเป็นต้น ดังนั้นความ
ปลอดภัยในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะจึง หมายถึงการกาหนดระดับความสาคัญของ
เรื่องที่จะกาหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่จะสามารถเข้าไปดูหรือแก้ไขข้อมูลหรือสารสนเทศได้ ซึ่ง
โดยทั่ว ไปจะมีการกาหนดรหัสของการผ่าน (Password) ให้ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาระดับความ
ปลอดภัยให้เกิดขึ้นได้
5.8 ความสามารถปรับเปลี่ ยนระบบได้ (Adaptability) ความสามารถปรับเปลี่ ย น
ระบบได้ห มายถึง การที่ร ะบบสารสนเทศเพื่อ การบริการสาธารณะจะต้ องสามารถถู กออกแบบ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานได้ ทั้งนี้ในการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการสาธารณะนั้นลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศจะมีรูปแบบที่แน่นอนในการใช้งานในระดับ
ปฏิบัติการ เช่น การกรอกข้อมูลประวัติประชาชนผู้รับบริการตามรูปแบบที่ได้กาหนดไว้ เป็นต้น แต่
ต่อมาอาจมีความต้องการในการใช้งานจากผู้ ใ ช้เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากที่เคยออกแบบไว้แล้ ว
องค์การอาจต้องการปรับเปลี่ยนให้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะสามารถที่จะรับกับการ
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เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ได้ซึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการบริการสาธารณะเดิมไม่ได้ถูกออกแบบเอาไว้
เช่น การบันทึกโต้ตอบการสนทนาระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการบนระบบออนไลน์เพื่อให้เห็น
ข้อมูลประวัติการติดต่อเข้ามารับบริการเป็นต้น
จากคุณสมบัติของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะพบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือ
ในการประมวลผลข้อมูลรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศในลักษณะที่มีความสะดวก รวดเร็ว แมน
ยา และน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ยังสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือสานักงาน
โดยการนาเอาระบบอัตโนมัติทั้งหลายเข้ามาใช้ปรับปรุงวิธีการทางานให้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมถึงการ
นาระบบอัตโนมัติไปใช้อานวยความสะดวกและให้ บริ การประชาชนในรู ปแบบที่เรียกว่า บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Service Delivery) ซึ่งหน่วยงานภาคเอกชนได้นามาใช้และพัฒนา
รูปแบบการให้บริการอย่างแพร่หลาย
การนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ
ของรัฐ จึงเป็นแนวทางและเป้าหมายสาคัญ ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงความคาดหวัง
ของประชาชนที่อยากเห็นมิติใหม่ของการให้บริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
6. คุณภาพของการให้บริการสาธารณะ
แนวคิดเกี่ยวกับระบบคุณภาพ ได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการภาครัฐนับตั้งแต่แนวคิด
การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ ได้รับอิทธิพลจากกระแสแนวคิดการจัดการนิยม ทาให้องค์การภาครัฐหัน
มาให้ให้ความสาคัญต่อการมีระบบคุณภาพมากขึ้น ทั้งนี้คุณภาพ เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกจากนักทฤษฎีและ
นักปฏิบัติชาวอเมริกันก่อนที่จะแผ่ขยายแนวความคิดดังกล่าวไปสู่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง เป็นเหตุให้อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมของญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ซึ่ง
ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ แนวความคิดด้านคุณภาพกลับถูกเพิกเฉยไม่ได้นาไปสู่การปฏิบัติในประเทศแถบ
ตะวั น ตกเลย จนกระทั่ ง โลกได้ เ ห็ น ถึ ง ความเจริ ญ เติ บ โตก้ า วหน้ า ในทุ ก ด้ า นของญี่ ปุ่ น โดยใช้
แนวความคิดคุ ณภาพที่ไ ด้รั บ การถ่ ายทอดจากผู้ เชี่ยวชาญชาวอเมริกัน แล้ ว น ามาประยุกต์ ใช้กั บ
แนวความคิดและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น จึงทาให้แนวความคิดคุณภาพได้รับความสาคัญมากขึ้นเป็น
ลาดับ สาหรับการจัดการองค์การในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้องค์การส่วนใหญ่ทั่วโลกรวมถึงองค์การภาครัฐ
เริ่มให้ความสาคัญกับทฤษฎีและแนวความคิดด้านคุณภาพมากขึ้น เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
องค์การ เพื่อยกระดับ คุณภาพในการบริหารและการให้บริการขององค์การ และเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันระหว่างองค์กรของรัฐหรือหน่วยบริการสาธารณะด้วยกัน
นพปฎล สุนทรนนท์ (2549 : 48) ได้อธิบายความหมายของคุณภาพไว้ว่า คุณภาพคือ
ความมุ่งมั่นและการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ทั้งนี้
ลูกค้าจะเป็ น ผู้กาหนดว่าคุณภาพที่ลู กค้าต้องการหรืออยากได้คืออะไร ด้วยเหตุนี้องค์การจึงต้อง
จัดระบบการจัดการเพื่อรองรับการทางานที่ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพในองค์การเพื่อตอบสนองต่อลูกค้า
อยู่เสมอด้วยเช่นกัน
จากคานิยามของคุณภาพที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้เห็นถึงความสาคัญและความจาเป็นที่
องค์การจะต้องนาแนวความคิดของคุณภาพมาใช้ในองค์การ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้องค์การดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและมีการเพิ่มผลผลิตที่สูงขึ้น
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จากข้อสรุปความหมายของคุณภาพ จะพบว่า คุณภาพจะมีความเกี่ยวข้องกับ ลูกค้า
หรือผู้รับบริการ สินค้าที่ให้บริการ คุณค่าในการให้บริการ และผู้ให้บริการ
เมื่อองค์ประกอบทั้ง 4 ประการมีความสอดคล้องกัน คุณภาพของการให้บริการย่อม
เกิดขึ้นได้
หลั ก การส าคั ญ ที่ ท าให้ การบริ ก ารมี คุ ณ ภาพ จะประกอบด้ ว ยหลั ก ส าคั ญ 3
ประการ คือ(รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2557 : 5-21)
6.1 หลั ก การความเข้ า ใจความต้ อ งการของผู้ รั บ บริ ก าร ในประเด็ น นี้ อ ธิ บ ายได้
ว่า ผู้รับบริการจะจาแนกออกเป็น 2 ภาคคือ
6.1.1 ภาคธุรกิจหรือภาคเอกชน ได้แก่ลู กค้าหรือผู้ มาใช้บริการในเรื่องซื้ อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
6.1.2 ภาครั ฐ ได้ แ ก่ป ระชาชนที่ม าขอรับ การบริ ก ารที่ รัฐ จัด ให้ ดั งนั้ นจ าเป็ น ที่
จะต้องเข้าใจในความต้องการของผู้รับบริการซึ่งจะทาให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุดได้ ความ
ต้องการของผู้รับบริการ จะมีความแตกต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ซึ่งผู้ให้บริการจะต้องศึกษาให้เข้าใจ
โดยเฉพาะเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับความแตกต่างที่ถือเป็นธรรมชาติของมนุษย์ จึงต้องเริ่มทาความเข้าใจ
ในความเป็นมนุษย์ตามธรรมชาติเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและความต้องการของบุคคลซึ่ง
จะทาให้ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง
6.2 หลั กการให้ ความส าคัญกั บ ผู้ ป ฏิบัติ งานบริการ การนาเสนอการบริก ารต่ าง ๆ
ให้ แ ก่ ผู้ รั บ บริ ก าร ไม่ ว่ า จะเป็ น การให้ ก ารต้ อ นรั บ การอ านวยความสะดวกการปฏิ บั ติ รั บ ใช้ ก าร
ช่วยเหลือแก้ปัญหา การให้ข้อมูลข่าวสารการให้คาแนะนาปรึกษาหรือการปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่นในเรื่อง
ต่าง ๆ ล้วนแสดงถึงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานบริการในอาชีพบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง ปัจจุบันอาชีพ
บริการนับวันจะมีความหมายและมีความสาคัญต่อองค์ก ารเป็นอย่างมาก ผู้ปฏิบัติงานบริการหรือผู้
ให้ บ ริ การจั ดได้ว่าเป็ น กุญแจส าคัญของการดาเนินงานบริการ เขาเป็นผู้ ที่มีบทบาทส าคัญในการ
นาเสนอการบริการที่จะทาให้เกิดภาพลักษณ์ของการบริการ ดังนั้นการให้ความสาคัญกับผู้ปฏิบัติงาน
บริการนับตั้งแต่การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานบริการการมอบหมายงานแก่ผู้ปฏิบัติงานบริการการพัฒนา
ผู้ปฏิบัติงานบริการและการประเมินผลงานบริการจึงเป็นเรื่องสาคัญอย่างยิ่ง
6.3 หลักการเสริมสร้างคุณภาพของการบริการ หน่วยงานที่ได้ตระหนักเล็งเห็นการณ์
ไกลในการดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จในระยะยาว จะให้ความสาคัญของการเสริมสร้างคุณภาพ
ของการบริการอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอด้วยความพยายามเพิ่มพูนคุณภาพของการแสดงออกในทุกส่วน
ของกระบวนการจัดการระบบการบริการนับตั้งแต่การบริหารการบริการจนถึงการปฏิบัติงานบริการ
อย่างจริงจัง แนวทางเสริ มสร้างคุณภาพของการบริการจึงมีส่ว นสัมพันธ์กับองค์ประกอบ 3 ส่ว น
ได้แก่ การบริหารการบริการขององค์การ การปฏิบัติงาน อาการของผู้ให้บริการและการรับรู้การ
บริการของผู้รับบริการ
ดั ง นั้ น การบริ ห ารการบริ ก ารขององค์ ก ารให้ มี คุ ณ ภาพจะต้ อ งด าเนิ น การโดยการ
วิเคราะห์ความต้องการคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการบริการที่ผู้รับบริการคาดหวังรวมทั้ง
การวิเคราะห์การรับรู้คุณลักษณะและการแสดงออกในการบริการที่ผู้ให้บริการเห็นว่ามีคุณภาพนามา
กาหนดเป็นเกณฑ์หรือเกณฑ์มาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ
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ส่วนกลยุทธ์ ของการจัดการคุณภาพในการให้บริการสาธารณะ มีดังนี้ (สุรพร เสี้ยน
สาย, 2557 : 47)
1. การเสริ มสร้ างความรู้ และทัศ นคติที่ถูกต้อ งเกี่ยวกับการจัดการคุ ณภาพ ให้ แ ก่
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน โดยจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านการจัดการระบบคุณภาพ เช่น
5 ส ระบบวงจรควบคุมคุณภาพ (QCC) การจัดการคุณภาพทั่ว ทั้งองค์การ (Total Quality
Management : TQM) ระบบการป้องกันคุณภาพ ISO 9000 ไว้ในหลักสูตรการพัฒนานักบริหาร
หรือสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรม การประชุมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง การทาจดหมาย
ข่าวคุณภาพภายในองค์การ
2. การส่ งเสริ มสนั บสนุน ให้ มีการพัฒ นาระบบคุณภาพขึ้นในหน่ว ยงานเชิงบริการ
ต่า ง ๆ ทั้ง ในส่ ว นของงานการบริ ก ารลู ก ค้า ในการตรวจวั ด คุณ ภาพของงาน การจั ด ทาคู่ มือ การ
ปฏิบัติงาน คู่มือระบบคุณภาพ การขอจดทะเบียนรับรองคุณภาพ การจัดกิจกรรมนาเสนอผลงาน
การจัดทากลุ่มควบคุมคุณภาพ
ดังนั้ น จะเห็ น ได้ว่า การบริก ารสาธารณะเป็นกิ จกรรมหรื อผลประโยชน์ ที่ส ามารถ
ตอบสนองความต้องการให้เกิดความพึงพอใจด้วยลักษณะเฉพาะของตัวมั นเอง เพราะการบริการจะ
เกี่ย วข้องกั บ คนสองกลุ่ ม ได้แ ก่กลุ่ ม ผู้ รับบริการหรือกลุ่ มผู้ บ ริโ ภค และกลุ่ มผู้ ใ ห้ บริก ารหรื อกลุ่ ม
ผู้ประกอบการหรือกลุ่มปฏิบัติงานบริการ เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาคุณภาพในการบริหารงานสาธารณะ
มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทาให้ลดความสูญเปล่าต่า ง ๆ พร้อมกับการทาให้เกิด การเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของบุคลากรภาครัฐ คุณภาพเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์การให้กับส่วน
ราชการอย่างยั่งยืน คุณภาพทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทางานของบุคลากรภาครัฐใน
การให้บริการสาธารณะ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ คุณภาพทาให้ยกระดับขีด
ความสามารถและมาตรฐานการทางานของหน่ว ยงานราชการให้ มีมาตรฐานการให้ บริการอยู่ใน
ระดับสูงเท่ามาตรฐานสากล คุณภาพทาให้องค์กรของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด

สรุปท้ายบท
การบริการสาธารณะ มีรากฐานมาจากแนวคิดที่สังเคราะห์หลักการทางเศรษฐศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางการเมืองและการบริหาร เพราะเชื่อว่าจะสามารถช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้นของรัฐประศาสนศาสตร์หรือเป็นทางออกอย่างหนึ่งได้จากฐานคติที่สาคัญ
ของแนวคิดทางเลือกสาธารณะ จึงเป็นการให้ความสาคัญกับปัจเจกกับบุคคลการกระจายอานาจการ
ส่งเสริมการแข่งขันการตัดสินใจตามหลักเหตุผลประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรการยอมรับ
ความแตกต่า งและการตอบสนองต่อ ความต้อ งการของประชาชนที่ห ลากหลาย และพัฒ นาการ
ให้บริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิผล และยังคานึงถึงหลักประสิทธิภาพอีกด้วย
ทั้ ง นี้ ใ นทางปฏิ บั ติ สามารถน าทฤษฎี ท างเลื อ กสาธารณะมาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การ
บริหารงานภาครัฐจากเงื่อนไขที่นาเสนอจากฐานคติต่าง ๆ ได้การบริการสาธารณะโดยองค์การภาครัฐ
จึงมีความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ โดยไม่เพียงแต่มีเนื้อหาเกี่ยวกับองค์ กรของรัฐเท่านั้น
แต่ ยั ง ครอบคลุ มถึ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ของบรรดาข้า ราชการและเจ้ า หน้ าที่ รั ฐ ด้ ว ย ซึ่ง เป็น ไปตาม
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กฎหมายและเกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่จะต้องมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐปฏิบัติและพึงปฏิบัติเพื่อบาบัดทุกข์
บารุงสุขแก่ประชาชน
จะเห็นได้ว่าการให้บริการสาธารณะจาเป็นจะต้องพิจารณาอย่างเป็นระบบที่ประกอบด้วย
ปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในระบบของการให้บริการรวมถึงมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งนี้
เพื่อให้การบริหารขององค์การภาครัฐจะต้องส่งมอบการให้บริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชนได้ตรงกับ
ความจาเป็นและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยคานึงถึงค่านิยมสาคัญต่าง ๆ ของการ
ให้บริการสาธารณะไม่ว่าจะเป็นค่านิยมความพอเพียงความเสมอภาคความตรงต่อเวลาการมีจิตสานึก
ในการให้บริการความก้าวหน้าของการให้บริการและการยอมรับการเรียกร้องเรียนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนค่านิยมทั้งหมดดังกล่าวกล่าวได้ว่าอยู่ร่วมในคาว่าคุณค่าของบริการที่ผู้รั บบริการเกิดความ
พึง พอใจสู ง สุ ด นั่ น เอง ซึ่ง การบริ ก ารสาธารณะเป็ น กิ จการที่อ ยู่ ใ นอ านาจของรั ฐ และองค์ ก ารที่
ให้บริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน และองค์การเอกชน เป็นต้น
เพื่อให้เกิดการบริหารสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องบริหารงานที่ประกอบด้วย
ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เช่น ทรัพยากรด้านคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญในการขับเคลื่อนการบริการ
สาธารณะ โดยจะต้องได้คนที่มีคุณภาพเหมาะสมกับองค์การ ระบบการบริหารงาน คุณธรรมการ
บริหารงาน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่ถูกนามาใช้ในการจัดทาบริการสาธารณะซึ่ง
เป็น การตอบสนองการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่เน้นความมีประสิทธิภ าพและคุณภาพ เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ของการบริการสาธารณะที่จะสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง
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คาถามท้ายบท
1. แนวคิดทางเลือกสาธารณะเป็นการนาเอาศาสตร์ใดมาประยุกต์ใช้กับภารกิจการให้บริการ
ของภาครัฐ
2. จงอธิบายหลักเกณฑ์ที่สาคัญในการจัดทาบริการสาธารณะ
3. จงระบุหน้าที่ต่างๆ ของรัฐในการจัดทาบริการสาธารณะแก่ประชาชน
4. จงระบุว่ามีองค์การใดบ้างที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
5. การจะบริหารการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องมีการพัฒนาในเรื่องใดบ้าง
จงอธิบาย
6. จงอธิบายจริยธรรมที่สาคัญที่มีความสัมพันธ์กับการบริการสาธารณะ
7. สารสนเทศในการให้บริการสาธารณะจะต้องมีลักษณะสาคัญอย่างไรบ้าง
8. จงอธิบายหลักการสาคัญที่ส่งเสริมคุณภาพของการให้บริการสาธารณะ
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