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 The purpose of this research aims to; 1) study the basic information and the requirement of model of 

autonomous organization management in Thailand; 2) synthesis a model of the autonomous organization management in 

Thailand; and 3) study the suggestion in respect of public policies to adopt for the development and improvement of 

autonomous organization management in Thailand in the future by using qualitative research having sample people and group 

i.e. professional, lecturer or specialist in the autonomous public organization and management or the public organization 

representative in the amount of 38 persons who come from the public organization in the whole kingdom which were 

established according to the Royal Degree and proceed to collect information by in depth interview, in practical meeting and 

seminar by using the dialectic method.     

 The result of this research is found that 1) the public organization in Thailand has adopted models of public 

organization in France and models of the United Kingdom in the initial period. Later, the public organization in Thailand has 

adopted the public organization concept in Europe. In respect of the requirement of model of public organization incurred 

since the government has an increased new mission in relation to public service. These missions are needed to have its 

flexibilities in the management and the independent managementBs consideration. 2) The concept in respect of autonomous 

public organization establishment was highly influential in the the new conceptual public management (New Public 

Management DNPME). From synthesizing the said models, the group of autonomous public organization should be divided 

by using the main mission of autonomous public organization i.e. Group A, a autonomous public organization which has a 

mission of rendering a public service; Group B, a autonomous public organization which has a mission and specific duration; 

and Group C, a autonomous public organization which has a mission for responding government policies. In respect of the 

management structuring, this research is found that some certain legal issues in respect of the management structuring should 

be amended by imposing the committee of development and support public organization (DSuper BoardE) which shall consist 

of representatives from the management and representative of public organizationBs staffs, including setting up a recruitment 

method for the Committee of public organization management and a Director of autonomous public organization who have  

a high and performed qualification without any political intervention. The human resource management and the budgetary 

management of autonomous public organization should be independent in management and should have its own rule and 

regulation without over applying rules and regulations of the public sector. For regulating and auditing of autonomous public 

organization, it should be performed as appropriate. 3) In respect of the presentation of the policy proposal, the government 

should consider reasons and necessity in establishing each autonomous public organization by focusing on its rules and 

missions which shall not be overlapping mission with other public sectors. The government shall have clear policies and 

approaches in relation to a period of rendering services to public performed by the public organization. Moreover,          

the government should review grouping of each model of the autonomous public organization in order for being clear. 
 

Program of Management                                                            Graduate School,  Silpakorn University 

Student's signature ........................................                                                           Academic Year 2016 

Thesis Advisors' signature 1. .......................................................  2. ....................................................... 



ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด ้วยดี เพราะได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก
คณะกรรมการสอบ ที่ประกอบดว้ย รองศาสตราจารยพ์รชยั เทพปัญญา อาจารยท์ี่ปรึกษาวทิยานิพนธ์
หลกั รองศาสตราจารย ์ดร. นรินทร์  สังขรั์กษา อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม รองศาสตราจารย ์
ดร.พิทกัษ ์ศิริวงศ ์ประธานกรรมการสอบ อาจารย ์ดร. รุ่งทิพย ์จนัทร์ธนะกุล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ภายใน และรองศาสตราจารย ์ดร. ชยัชนะ อิงคะวตั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ที่กรุณาให้ค  าปรึกษา 
ค  าแนะน า และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผูว้จิยั จนกระทัง่งานวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระขอบคุณในความกรุณาของกรรมการทุกท่านเป็นอยา่งสูง มา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยค์ณะวิทยาการจัดการทุกท่านที่ให้ความรู้ ให้ค  าแนะน า
และประสบการณ์ต่างๆอนัมีค่ายิง่แก่ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณ นายสถิตยพ์งษ ์สุดชูเกียรติ ผูอ้  านวยการ
สถาบนับริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องคก์ารมหาชน) ซ่ึงเป็นประธานที่ประชุมผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน
แห่งประเทศไทย ที่ให้ความอนุเคราะห์ขอ้มูลในดา้นต่าง  ๆที่มีความส าคญัต่อการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นอยา่งยิง่  
รวมทั้งขอบคุณเจา้ของผลงานวิชาการหรือเอกสาร ที่ประกอบด้วย ต  ารา หนังสือ งานวิจยั วิทยานิพนธ ์
สารนิพนธ์ ภาคนิพนธ์ วารสาร และเอกสารทางวิชาการอื่นทุกเล่มที่ท  าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี      
มีความสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุ ผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนทุกท่านที่ใหค้วามอนุเคราะห์ขอ้มูล
การวิจยัส่งผลให้ผูว้ิจยัสามารถด าเนินการวจิยั จนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิด
จากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารยท์ี่อบรมสั่งสอน แนะน า 
ใหก้ารสนบัสนุนและคอยเป็นก าลงัใจดว้ยดีเสมอมา 

 



� 

������ 

                                                                                                                                                         ���� 
��	
���������� ..........................................................................................................................  � 
��	
��������
�ก�� .....................................................................................................................  � 
ก����ก������ก�� ..........................................................................................................................  � 
����
 ����� ..................................................................................................................................  ! 
����
 "#���$ .............................................................................................................................    
���%&   

1 ���(�..........................................................................................................................  1 
  �%&��")�	*���(�	
 +���, �� ........................................................................  1 
  	(�-��ก��*��
� ..................................................................................................  4 
  *
�-/�����	0ก��*��
� .........................................................................................  4 
  +��1+�ก��*��
� ...............................................................................................  4 
  ������
$�01�$�� ...............................................................................................  8 
  ���3���0�%&����
� .............................................................................................  9 

2 *��6ก����%&1ก%&�*+��� ................................................................................................  10 
  "�*	��1ก%&�*ก
�ก���
�1	����0 .........................................................................  10 
  "�*	��1ก%&�*ก
��8�"�� ....................................................................................  25 
  "�*	��1ก%&�*ก���
�ก�� ....................................................................................  28 

  "�*	��1ก%&�*ก
�ก���
����ก����:��6� ...........................................................  35 
  "�*	��1ก%&�*ก
��
<������������0��=�ก���������
<ก�� ..............................  41 
  "�*	��1ก%&�*ก
���	0ก����	�
< ........................................................................  59 
  "�*	��1ก%&�*ก
���	0ก�������>�������1�� ...............................................  70 
  "�*	��1ก%&�*ก
���	0ก�������>����1����� ..............................................  107 
  ���*��
��%&1ก%&�*+��� ...........................................................................................  125 

    3 *�:%�(�1���ก��*��
� ........................................................................................................  130 
  +
@�����%& 1 *
�-/�����	01$=&�ก���Aก��+���8)$=@�<��")�	*������ก��

�8�"��ก���
�ก�������>����1����� .....................................  
 

132 
  +
@�����%& 2 *
�-/�����	01$=&��
�1	����0�8�"��ก���
�ก����	0ก�������>�

���1����� ...................................................................................  
 

137 



B 

 ���%&    ���� 
  +
@�����%& 3 *
�-/�����	01$=&�1�Aก��+��1���"��1����3����>�ก���
�ก��

��	0ก�������>����1����� .....................................................  
 

141 
    4 #)ก��*�1	����0+���8) ................................................................................................  142 

  +
@�����%& 1 1�C�ก���Aก��+���8)$=@�<�� 	*������ก���8�"��ก���
�ก��
��	0ก�������>����1����� .....................................................  

 
142 

  +
@�����%& 2 #)ก���
�1	����0�8�"��ก���
�ก����	0ก�������>����1�� ..  154 
  +
@�����%& 3 #)ก������/�1����3����1$=&����+��1���"��1����3����1$=&�

ก����
���/�")�$
D���8�"��ก���
�ก����	0ก�������>�
���1����� ...................................................................................  

 
 

207 
5 ��/�#)ก��*��
� �������#) ")�+��1���"�� ...........................................................  212 
  ��/�#)ก��*��
� .................................................................................................  212 
  ก���������#) ..................................................................................................  219 
  +��1���"�� .....................................................................................................  222 

���ก��������� .................................................................................................................................  226 
��	#�*ก .......................................................................................................................................  235 

 ��	#�*ก ก ����=&�#8�1�%&�*�� ��*����1	�=&���=�>�ก��*��
� ..................................  236 
 ��	#�*ก + ����/��
����1����F��
��ก��#8���������	0ก������� .........................  241 

���*
��#8�*��
� ...................................................................................................................................  245 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! 

����������	 

 ������%&                                                                                                                                           ���� 
1 �����1��%��1�%��"�*	��ก���
�1	����01���*����*�:%+���
ก	�����G.......................  23 
2 ��	0ก����	�
<�(�"�ก����%&��+���(����ก���ก	��� ............................................  66 
3 1ก6H0ก��$����6����
�	*��1�C������+����	0ก����:��6�................................  69 
4 ก���
�ก)/����1��+����	0ก����:��6� ................................................................  69 
5 ����=&���	0ก��������%&�
��
@�>��8�"�����*����)
�>�ก��ก(�ก
�+���
< ...............  22 
6 ��/�+
@�����%& 1 ก���Aก��+���8)1ก%&�*ก
��8�"��ก���
�ก����	0ก�������>�

���1����� .....................................................................................................  
 

136 
7 ��/�+
@�����%& 2 ก���
�1	����0�8�"��ก���
�ก����	0ก�������>����1����� .  140 
8 ��/�+
@�����%& 3 ก���Aก��+��1���"��1����3����>�ก���
�ก����	0ก�������

>����1����� .................................................................................................  
 

141 
9 *�1	����01��%��1�%����	0ก�������>�������1��(���1��J�
&�1�� ���1��

��$
�:�
<1�����% ���1���������6��
ก�(�
�ก��) ")���*B%")��0 .........  
 

146 
10 1��%��1�%���/����"�*	������
<������������0ก
�"�*	��ก���
��
@���	0ก��

����� .............................................................................................................  
 

160 
11 ก��"��ก)/���	0ก������� ���1ก6H0กF����>�ก���
��
@���	0ก�������.........  163 
12 ก���
�ก)/���	0ก�������3��*
�#)�
���:�L>�ก�����)/���ก�� ............................  168 
13 ก��"��ก)/���	0ก������� ���1ก6H0ก�����1���	���� ......................................  170 
14 ก��"��ก)/���	0ก������� ���1ก6H0���ก�� .........................................................  173 
15 ก��"��ก)/�ก(�����
���1���1�=��+��#8��(��*�ก����	0ก����������1ก6H0ก��

���1���	����..................................................................................................  
 

187 
16 ก���
�1	����0�8�"��ก���
�ก����	0ก������� .....................................................  205 

 
 
 
 
 
 
 



  

������
���� 

"#���$�%&                                                                                                                                       ���� 
1 "���ก�����/+��1+�+�����")� ก��ก(����	*���
�#�������������%&  (Functional) .  30 
2 "���ก�����/+��1+�+�����")� ก��ก(����	*���
�#����������*�:/�ก��

1���ก)�/�:0  (Strategic Business Unit: SBU) ....................................................  
 

30 
3 "���	*���
�$
�:0���*���������)
กก
��������%&��Aก�� ..................................  32 
4 ก���"�*	��ก��*��
� .................................................................................................  129 
5 "���+
@����>�ก��*��
� ............................................................................................  131 
6 "���+
@����ก�������1	�=&���=�"���
����601���)Aก1ก%&�*ก
��8�"��ก���
�ก��

��	0ก�������>����1�����........................................................................  
 

136 
7 "���+
@����ก���
�1	����0�8�"��ก���
�ก����	0ก�������>����1����� ......  138 
8 ก��"���3	�������ก��������")�ก��ก(�ก
��8")��	0ก������� ..........................  174 
9 ก���
�1	����03	���������	0ก������� ..................................................................  184 

10 ��/�+��1���1����3����ก���
�ก����	0ก������� .................................................  211 
 



1 

 
����� 1 

����	 
 

1.����	����	���	����������	 

        �������	
�����ก���������ก�� 
���ก�������������������� !"���#$%	������ก
�!���&	�%����ก �'��(�%��#�	'��!ก����)!�
�#���ก���"����ก������	�����������ก�����
��		�% 
��*�+,"���������	�%��%
�-��.����ก�����,����	/������������������0 �"��
������'�� #�'��"��ก���1�$�#!�'�
���2�3��������	��������� #ก���4��5�����
ก��������"�
5���������3�-�� �%���#
�'	��' #ก���1�$���������%�%��'�����������%
���6ก����
���+	ก��ก7�,	!	�%��%
�-��.�  ��'ก�������� �'�����"�,���,���1�8	���"' 
(��1� ����
�1�	-6, 2549)    �����ก4��@,����������3ก���#$���ก�	+	 2 ����!A	+,@�0 ก���' !"'��
��&	�������7����������3ก��   !"�ก� 1) �'�#����#%�กB�ก.C6�ก�ก�	 ��7�+,"�ก�!�'����3"� 
��� 2)ก����!
�	�	���D"����B�6���,�'� EF$���(�
����@,�!��ก���' !"3�'%
���
��EF$�ก�	���ก�	 
ก���'��� ��$�#����#%�กB�ก.C6�ก��
��*�+,"#ก�����%���	(7��"�		(7�3��1�$��'��'!��A'�ก�F(	 
������(��"���3ก���#$#�7�	����ก����#%���������3ก��ก���	7� �+3"��&	����$����,���+3"�7�	��
���5����3�3	 EF$�2����&	��@,����
���+	ก�����,����	/�������&	�%����ก (-#�1�8	6 �����3'��, 
2554 ) 	�ก��ก	#(��@,����������3ก���#$
7���@ กA����'���&	���6ก���	�!+,@�  #����
�"��
ก�����,��
���E��E"�	 #
�%��������@3����	�"���ก ก���7���	 ��������' �7�+,"ก��!7��	�	��	
������6ก��/�����
�'	+,@���!��(����
��-�/�1������
��-�*� 
             ��ก��@,�!��ก���'+	������3ก���F��ก�!ก���
ก���4��5�������3ก��(Administrative 
Reform)�F(	� �!%+	�������		�%+3"'����&	ก���4��5�ก�����ก��
�-��.� (Public Service 
Reform) �!%�	'���,��ก��� ก���7�+,"/������7���	�,��	/����ก3	EF$���&	 ����	'��!�#$
��#%ก'��  [ก����!ก��/������	'+,� (New Public Management ,��� NPM)` (��ก'��%6 .#-�, 
2551) EF$�1��� !6,��ก���ก����!ก��/������	'+,�  !"�ก� ���6ก�����ก����!ก���#$���ก��,��ก
�������
��6 �3�	 �a�B#�"	��	ก����ก���#$%	 (Transaction Cost Theory) ����������
��6

2���	+,� (New Institutional Economics) �#$	7�,��ก���
��-�/�1���,��กก��	�%��%���
����	1�(	��	ก�����!�+3" (Boston, 1991; Stiglitz, 1994; Horn, 1995) EF$��%5��	�'��3�$��#$'�� 
2"��������7����	'����#$/����ก3	�7���"' ��
���2�ก"��@,�ก�����,����������� !" ก���'���
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��&	ก���'	ก��+	ก��
�"��	'��ก��+,����ก�����,����!ก�� #���	�+,"�ก�!ก��'���*	ก��
���#$%	����+	������3ก���%�����&	���� ���������1�$��1�$���
��-�/�1���ก�������'��2����
��6
�1�$�+," !"*���1-6�����	 �!%��&	�#$�3�$�ก�	'��2"�#ก���4��5�	#(��"' ��
���2�7�+,"���������,����	
/����� !"#���
��-�/�1%�$��F(	 (��1� -7�����ก�.6, 2553) 
         ��กก���
ก���4��5�������3ก�� �7�+,"�ก�!1�8	�ก������5�������6ก��/�����+,�0 
+	������ �% 
��*�+,"�ก�!ก�����#$%	�������6ก���#$�7�,	"��#$ก����!���ก��
�-��.� EF$��!�
���6ก��/�����+	������ �%#�1#%� 2 ����/� ��� 
�'	��3ก��������'�
�,ก�� ����	�$����ก
/��ก���������/� ��,��
,�����"����%ก����!��(���&	
�'	��3ก��������'�
�,ก���F�#ก��
���กB,�%�D1�����#ก����!��(���&	���6ก��,���,	�'%��	+	ก7�ก�����mn�%���,�����(�����o 
1.�. 2485 �3�	 -	�����,�������� �%��� ���6ก���,��*��	�Fก��&	�"	 ('�8�
�� ��	 3%����.�, 
2547) ����+	�o1.�. 2533  !"#ก����!��(�,�'��%���%+	ก7�ก�������� (Autonomous University) 
�,����ก ��� ,�'��%���%����	��%#
��	��#��� !"��&	�"	���+,",�'��%���%+	ก7�ก���,����$	0
!"'% ��� ,�'��%���%'��%��ก�.6 (��!��(� 1.�. 2535) ,�'��%���%��tu�,�'� (��!��(� 1.�. 2541) 
���,�'��%���% ����	��%#1�����ก�"�-	���# (���#$%	����
2�	/�1 1.�. 2541) ��(�	#(�1�$�+,"
,�'��%���%�,���	#(#ก�� ���,���#$#��
�����#�'��������'�กก'���#$ ,�'��%���%������#�%5�  
  ���� !"#ก����!�7��*	����ก���4��5�������3ก�� (1.�. 2540-2544) EF$�2��'����&	
�*	 ����ก���4��5�������3ก��D�����ก��� �% �!% !"ก7�,	!,��ก1�(	��	+	ก���4��5�ก��
���,����3ก���*�	!�	���1�8	�กB,�%+,"
�!��"��ก��ก��1�8	����ก������ก�����,�� 
�����ก�����
��� �'��(�#ก��ก7�,	!ก����!��(����6ก��,�3	���ก�����
/�1ก��ก�� ���
�����&	ก��ก�������ก3	 ��&	�,��+,"�����������$+,"#ก����(����6ก��,�3	�F(	�!%#��u�,�%�#$
�	"	+,"��&	���6ก���#$#�'��������'  ��"��%F!��!ก��กB����#%����ก����������@3� (�/�
��-�x 
�'33�3#'�, 2543) !��	�(	���6ก��,�3	�F�2����&	,	�'%��	��������� �%����/��#$
� 	�ก�,	����ก

�'	��3ก��������'�
�,ก�� �1�$�+,"�ก�!�'��������'���#ก��+3"����%3	6+	���1%�ก����
�����ก�+,"�ก�!���
��-�/�1������
��-�*�
5�
�! ���2����&		'��ก��
7�,���ก���ก" ���@,�
�������ก��
�-��.���� �%(
��1� 	��� ก�1�	6, 2543) �	ก����$��o 1.�. 2542  !"#ก�����
1����3��@@������6ก��,�3	 +	
�%������	�%3'	 ,�#ก/�% �!%#�,��*�EF$�������&	,�%�,��
 '"�"�%1����3��@@���!��ก���''�� [y�1�$���)!��ก�
+,"#ก����!���� ���,���	'+,�
7�,���
/��ก���������#$#��ก�.��D1��+	���ก�.#+,"#�'��������'���#ก��+3"����%3	6+	���1%�ก�
��������ก�+,"�ก�!���
��-�/�1��� ���
��-�*�
5�
�!y`  
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       ��ก�#$ก���'��"���"	�,A	 !"'���	'��!�ก#$%'ก�����6ก��,�3	��������� �% !"���
���-�1����ก������1�8	����%�,	F$���"' ���%����!�'�3�!��	�ก#$%'ก�����$���"�กB,�%
��!��(��!%��� �7�+,"�ก�!�"�2ก�2#%�+	�3��'�3�ก������0 ���'�����6ก���#$�%5�+	ก7�ก��������EF$�
� !"#'��2����
��6,��ก+	ก���"�ก7� ���กก�����ก�� ���#ก�����,����	+	���6ก����"�%/��
-��ก����2����&	���6ก��,�3	,��� �  ��(�	#(���6ก���#$#��ก�.�!��ก���',������6ก���#$ !"���
�	'��!���6ก��,�3	 ��ก�"�5�	����(�����!#��	2F��������	 1�'�� ������ �%#���6ก��/�����
�#$#��ก�.�ก��!7��	�	��	��"�%���6ก��,�3	+	���������� �%5���(�,! 75 ,	�'%��	 (�"�5� . 
1.�.2559) ���ก��!"'% ���6ก��,�3	�#$��!��(��F(	!"'%1����3��@@������6ก��,�3	 1.�. 2542 
�!%1����3กa�B#ก���!��(� �7�	'	 39 ,	�'%��	 ���6ก��+	ก7�ก�����mn�%���,���#$��!��(��F(	!"'%
1����3��@@����D1�� �7�	'	 15 ,	�'%��	 ���,�'��%���%+	ก7�ก��/�����,���,�'��%���%�#$
��ก	�ก���� �7�	'	 ��(�
�(	 26 ,	�'%��	 EF$�2��'����&	���6ก���#$#�5����ก����!ก����ก�.�
�!#%'ก�����6ก��,�3	�����(�
�(	 ���#�7�	'	�1�$�F(	�%����ก�%     
 ��ก�#$ก���'�+	�"���"	�,A	 !"'���	'��!ก����!��(����6ก��,�3	+	������ �% !"
�1���%�%��'�%����'!��A'�	�7�+,"�ก�!ก����!��(����6ก��/���������/��#$
� +	��ก�.�,���
�5������$	0���  �!%�#$*��	�����������#�'�'��กก��'�+	���$��!��ก���' �	�$����ก�,A	'��
���6ก��,�3	����,��#/��ก��E(7�E"�	ก��,	�'%��	/������,����$	0 �'2F����6ก��,�3	���
�,��#'��2����
��6ก����!��(� �3�!��	��� ����
	��/��ก��+	ก����!���ก��
�-��.����
/����� !"�����#$�'� �7�+,"������#�	'��!���	�%��%���7�ก���'��',����7�ก��%�����6ก��
,�3	����,����&	*����  	�ก��ก	#(%��#�"�2ก�2#%�+	�3��'�3�ก������"�กB,�%����0�ก�% 
�!%�D1���5����ก����!��(����6ก��,�3	 �1������6ก��,�3	������,��#'��2����
��6+	ก��
��!��(��#$��ก����ก�	 ���#�5����ก����!ก���#$��ก����ก�	 �	�ก�!�'���������+	ก�����,��
ก����!ก���#$3�!��	 �' �2F�#�"��7�2�����0�ก�%�ก#$%'ก��/��ก��������6ก��,�3	 �3�	 ก��
��!�7����ก��
�-��.�������6ก��,�3	#�5����ก����!ก������ก�����6ก�������3ก�����
�ก���ก	"�%�1#%�+! ���ก��!7��	�	��	��/��ก��������6ก��,�3	��&	 ���'��2����
��6
,���#*�
�a�-�x,��� �  �5�������6ก��,�3	�#$��"�����'���&	�%��� �����5����ก����!ก��
�#$�,��
ก�����6ก��,�3	��������� �%�'���&	�%��� � �'2F��	'���ก��1�8	����6ก��
,�3	+	�	������������ �%�1�$�+," !"���6ก��,�3	�#$#���
��-�/�1������
��-�*� �'�
����&	�%��� �  EF$��"��7�2�����0�,���	#( *5"'���% !"	7��
���+3"��&	����!A	+	ก��ก7�,	!�"��7�2�
+	��	'���%�1�$�	7� �
5�ก��ก7�,	!'��2����
��6+	ก��'���%+	���(�	#(  �!%+3"ก���'	ก��
�������,6
���'�/��'�-#(dialectic) ����{�ก� (G.W.F. Hegel) ������6� ��6กE6 (Karl Marx) �1�$�,��7����
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+	ก��'���% �	�$����ก��&	'�-#ก��
�������,6�%���#����*	 EF$�����%ก���'	ก����!�%�����&	����
+	ก��,��,��*��3��
�������,6�1�$�
�"��
�$�+,�,����5����+,� EF$����ก��!"'%ก��,��"�
����!�
(thesis) ก������"�	�"�
����!� (anti-thesis) ���ก��
�������,6�"�
����ก��ก��+,� (synthesis) �1�$�
 !"�5����ก����!ก�����6ก��,�3	+	������ �%��กก��'���%+	���(�	#( 
 

2. ��	�	�ก	�����  

2.1 �"�5�1�(	��	����'��"��ก���5����ก����!ก�����6ก��,�3	+	������ �%
��&	�%��� � 

2.2 �5�������6ก��,�3	���6ก��,�3	+	������ �%�#$�,��
�'���&	�%��� � 
2.3 �	'���ก��1�8	����6ก��,�3	+	�	������������ �%�1�$�+,"���6ก��

,�3	#���
��-�/�1������
��-�*�
5�
�!�'���&	�%��� � 

 

3. ��"�#������$ก	�����  

3.1 �1�$��Fก���"�5�1�(	��	����'��"��ก���5����ก����!ก�����6ก��,�3	+	
������ �% 

3.2 �1�$�
�������,6�5����ก����!ก�����6ก��,�3	+	������ �% 
3.3 �1�$��Fก���"��
	��	��3��	�%��%+	ก����!ก�����6ก��,�3	+	������ �% 

 
4. ���&�"ก	�����  

              ก��'���%���$��
�������,6�5����ก����!ก�����6ก��,�3	+	������ �% *5"'���% !"
ก7�,	!������ก��'���%!��	#( 

4.1 ก#'�&�(	��	 ���)*ก+	 

  ก�����u�,�%�#$�Fก����&	+,"�"�5�,��ก+	ก��'���%���(�	#( ���ก��!"'% *5"�3#$%'3�@
!"�	���6ก��,�3	 ���*5"���,�����6ก��,�3	��$'�������#$��!��(��F(	��1����3��@@���
���6ก��,�3	 1.�. 2542 �!%1����3กa�B#ก���!��(�,	�'%��	 #��%����#%!!��	#( 

1. ก��
�/��.6�3���Fก (Indept interview) ก�����u�,�%  !"�ก� *5"�3#$%'3�@!"�	
���6ก��,�3	 �7�	'	  5  �	 ���*5"���,�����6ก��,�3	+	������ �% �7�	'	 4 �	+3"ก������ก
���������(Purposive Selection)�!%ก7�,	!��.
����,����ก.C6!��	#( 
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1.1 *5"�3#$%'3�@!"�	���6ก��,�3	 �7�	'	  5  �	 ���ก��!"'%  
1.1.1 *5"�3#$%'3�@!"�	ก��'���%�ก#$%'ก�����6ก��,�3	 �7�	'	 1 �	 �!%#

���
�ก��.6!"�	ก��'���%�ก#$%'ก�����6ก��,�3	 �	"�%ก'�� 10 �o   ���#*���	'���%���6ก��
,�3	��&	�#$�����ก�6���
��������&	�#$%����+	���'�3�ก�� 

1.1.2 *5"�3#$%'3�@!"�	���6ก��,�3	���ก����!ก��/�����  �7�	'	 1 �	 
�!%#���
�ก��.6!"�	'�3�ก���ก#$%'ก�����6ก��,�3	���ก����!ก��/����� �	"�%ก'�� 10 �o 

1.1.3 *5"�3#$%'3�@!"�		�%��%������6ก��,�3	+	������������������� 
�7�	'	 1 �	 �!%#���
�ก��.6�ก#$%'�"��+	!"�		�%��% ���6ก��,�3	+	�������������������
 �	"�%ก'�� 10  �o  

1.1.4 *5"�3#$%'3�@!"�	ก����!ก��/��������	�%��%
�-��.� �7�	'	 1 �	
�!%#���
�ก��.6+	!"�		�%��%,����ก#$%'ก��ก����!ก�����6ก��/����� �	"�%ก'�� 7 �o   

1.1.5 *5"�3#$%'3�@!"�	�����
��6�7�	'	 1 �	 �!%#���
�ก��.6+	!"�	'�3�
�����
��6,����ก#$%'ก��ก����!ก�����6ก��/����� �	"�%ก'�� 7 �o  

1.2 *5"���,�����6ก��,�3	+	������ �% �7�	'	 4 �	 *5"'���% !"1����.�
*���	'���%���'�8�
�� ��	 3% ����.�(2547) �ก#$%'ก��ก������ก������6ก��,�3	�+3"+	ก��
��!����กก�����u�,�%��ก�������0!��	#(  

1.2.1 *5"��	���*5"���,�����6ก��,�3	,������-�	�#$���3����6ก��
,�3	�,�������� �%  

1.2.2 *5"���,�����6ก��,�3	��กก������6ก��,�3	�#$#*�
�a�-�x+	ก��
�����/��ก��             

1.2.3 *5"���,�����6ก��,�3	��กก������6ก��,�3	�#$�"��#ก��1����.�
���'	 

1.2.4 *5"���,�����6ก��,�3	��กก������6ก��,�3	�#$#ก�����
	��
/��ก��+,�  

2. ก�����3�
�	��3���4�����ก�� (Workshop) ก�����u�,�% !"�ก� *5"���,��,���
*5"��	���6ก��,�3	 �7�	'	 38 �	 EF$����ก���6ก��,�3	��$'�������#$��!��(��F(	��
1����3��@@������6ก��,�3	 1.�. 2542 �!%1����3กa�B#ก���!��(�,	�'%��	 EF$�#��(�,!
�7�	'	 38 �,��  !"�ก�  
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2.1 
7�	�ก��	�����������	��������	��./�1ก���Fก�� (���6ก��,�3	)  

2.2 
7�	�ก��	
���
��ก����!ก�����3����	�����ก�� (���6ก��,�3	)  

2.3 �� �6ก � �� ��,� �ก � �1 �8	� 1� (	�# $1 ��� � �1� $�ก��������#$%'�%���%�$�%�	 

(���6ก��,�3	)  

2.4 
7�	�ก��	���,�����1�8	����6�'��5" (���6ก��,�3	) 

2.5 
2���	��.'�8�'�3�3#1 (���6ก��,�3	)  

2.6 
2���	���,����!ก��-	�����#$!�	 (���6ก��,�3	)  

2.7 
7�	�ก��	1�8	�1���	�� (���6ก��,�3	)  

2.8 
2���	����	��%#�u��ก�	������ (���6ก��,�3	)  

2.9 
7�	�ก��	�'���'��1�8	������ก��ก���������1�$�	�"�	 (���6ก��

,�3	)  

2.10 
2���	1�8	����6ก�3�3	 (���6ก��,�3	)  

2.11 
2���	'���%���1�8	�1�(	�#$
5� (���6ก��,�3	) 

2.12 
7�	�ก��	1�8	�ก��'���%ก���ก��� (���6ก��,�3	) 

2.13 
7�	�ก��	1�1�-/�.C6�ก����D��1���ก#%���1�����
�!A�1����"��%5�,�' 

(���6ก��,�3	) 

2.14 
7�	�ก��	1�8	������ก����ก��	3#'/�1 (���6ก��,�3	) 

2.15 ���6ก�����,����!ก��ก��E����	ก���ก (���6ก��,�3	)  

2.16 
7�	�ก��	
���
�����
�,ก��E�t�6�'�6�,��3��� (���6ก��,�3	) 

2.17 
7�	�ก��	����������Aก���	�ก
6 (���6ก��,�3	) 

2.18 
7�	�ก��	1�8	�-��ก���������Aก���	�ก
6 (���6ก��,�3	) 

2.19 
2���	���,��ก����	1�����	 (���6ก��,�3	) 

2.20 �5	%6
���
�������3#1��,'��������� (���6ก��,�3	) 

2.21 
2���	'���%���1�8	���@.#�������$�����!���,��3��� (���6ก��,�3	) 

2.22 
2���	�1�$�ก��%���-���,�������� �% (���6ก��,�3	) 

2.23 �5	%6�	��%'��%�
���	-� (���6ก��,�3	) 

2.24 ,�/�1%	��6 (���6ก��,�3	) 

2.25 �5	%6��.-�� (���6ก��,�3	) 
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2.26 
2���	����	��%#	�'���#%�6�,��3��� (���6ก��,�3	) 

2.27 
7�	�ก��	1�8	�����	��%#�'ก�����/5�
��
	��� (���6ก��,�3	)  

2.28 
2���	'���%!�����
��6�,��3��� (���6ก��,�3	) 

2.29 
2���	'���%�
�E�	������	 (���6ก��,�3	) 

2.30 
2���	
��
	������1%�ก�	(7����ก���ก��� (���6ก��,�3	) 

2.31 
7�	�ก��		'��ก���,��3��� (���6ก��,�3	) 

2.32 �5	%6�'���&	����!"�	3#''��%���
��6 (���6ก��,�3	) 

2.33 
2���	��,'����������1�$�ก���"����ก��1�8	� (���6ก��,�3	) 

2.34 �����#%	,�!�'��%�	�
�.6 

2.35 
2���	�!
�����ก���Fก���,��3��� (���6ก��,�3	) 

2.36 ���1%�����"�	�1"' (���6ก��,�3	)  

2.37 
2���	��������./�1
2�	1%���� (���6ก��,�3	) 

2.38 
2���	'��E#	�,��3��� (���6ก��,�3	) 

4.2 ���&�",-	�&�./��	  

  *5"'���%ก7�,	!����������	�(�,� �!%�Fก���"	�'"��"�5��ก#$%'ก�����6ก��,�3	

��กก�����'	'��.ก�� 13 ����/�  !"�ก� 1) ,	��
�� 2) ,	��
���"����� 3) '��
��������
�� 

4) ���'
�� 5) ,	��
��1�16 6) ��ก
�����ก��ก�����3�
�	� 7) ��%��	ก��'���%           

8 ) '��%�	�1	-6 9) 
��	�1	-6 10) ��ก
��
�$�1�16��$	0  !"�ก� ��%��	ก�����3� ��%��	 ��%��	

����7��o���,	�'%��	���6ก��,�3	���
�'	��3ก���#$�ก#$%'�"�� 11) ��	�"�5� �3�	 ��	�"�5�

���6ก��,�3	 ��	�"�5� ก.1.�. 12) ������������% 13) กB,�%����0 �#$�ก#$%'�"�� �3�	 

1����3��@@��� 1����3กa�B#ก� ����#%� ���,	��
����3ก�� �!%ก���Fก���"�5���ก����/�

,	��
�� '��
�� ��%��	ก��'���% '��%�	�1	-6 ��	�"�5� ���7�ก���Fก���"�5���(�+	���������

���������� 

4.3 ���&�",-	��� �&�	  

  *5"'���%ก7�,	!�����������%��'��+	ก����!�กA��"�5�����Fก��'���%��(�����!��	

ก�	%�%	 2558 �	2F��!��	1a�/�� 2560  
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5. �� 	�)�1�$&21	� 

 ���$ก	���	3� ,�%2F� ,	�'%��	�#$��!��(��F(	��1����3��@@������6ก��,�3	 
1.�. 2542 �!%#1����3กa�B#ก���!��(�,	�'%��	  #'��2����
��6ก����!���ก��
�-��.�        
 ��
'�,�ก7� � #�5����ก����!ก���#$�	"	�'��������'���#ก��+3"����%3	6+	���1%�ก����
�����ก��%���#���
��-�/�1������
��-�*�
5�
�!  

 ก	����&��	��$ ,�%2F� ก���'	�5�.�ก�������%����0��(����
�������%�F(	 � �'��(�
�,��ก��.6���
�$��#$�%5�+	�5�����	'��!��"����&	���6���ก����'ก�	�1�$�+,"�ก�!
�$�+,�,����ก�!
���ก4ก��+,� �#$�����#%ก !"'����&	ก���5�.�/�1�3���'���! �1�$�	7� �
5�
�$�+,�,���	'��ก��
ก����!ก�����6ก��,�3	���+,� 
              ��4	+��5�  ,�%2F� ก��
�������,6���	'��!������6� ��6กE6 (Karl Marx)��� �{�ก� 
(G.W.F. Hegel) ,��� '�-#ก��
�������,6��� !���Aก��ก (dialectic) EF$����ก��!"'%ก��,��"�
���
�!� (thesis) ก������"�	�"�
����!� (anti-thesis) ���ก��
�������,6�"�
����ก��ก��+,� (synthesis) 
�1�$� !"�5����ก����!ก�����6ก��,�3	+	������ �% 

 �6���� ,�%2F�  ก����'���!���!"�	,��กก�� '�-#ก�� !7��	�	��	 ����ก.C6����0 
������� �#$
���2%F!2����&	�	'���+	ก��!7��	�	��	�1�$�+,"�������'��2����
��6 EF$�
���2
	7��+3"+	ก���-���%���6���ก��+	����ก����!ก�����6ก��,�3	+	������ �% !"�%���
�,��
 

 �6����ก	���,ก	� ,�%2F� ����7����ก����!ก��������6ก��,�3	  !"�ก� �	'��!
�ก#$%'ก��ก����!��(����6ก��,�3	 ก����!���6ก�� ����
�"��ก�����,�� ก����!ก��!"�	ก��
���,����	����� ก����!ก��!"�	������. ���ก��ก7�ก��!5���ก����'�
��  

 ก	���,���ก	��	5	�7� ,�%2F� ก��ก���#$�%5�+	�'��7�	'%ก��,���+	�'��'���
���mn�%�ก�����#$��!�7��1�$�
	���'��"��ก�����3�3	 �!%�	"	ก����!���ก��
�-��.��#$��!�7�
+	�5�������6ก��,�3	 !"�ก� /��ก�����!"�	ก���Fก�� ��� ก��'���% ���ก���"	�'"����
'�3�ก����!��
5� ก���*%�1��,���
���
������'�8	-���D1��!"�	 ก��!7��	�	/��ก���#$#���	��
'�-#ก���D1�� ��	��&	/��ก��ก��+,"���ก���D1��!"�	�#$�"��ก���'��������'+	ก��!7��	�	��	
5� 
#�'���&	��
��+	ก����!
�	+� !"�%����'!��A'���'����#$%	�����#$�ก�!�F(	�%���D��1��	 
���!�	��&	/��ก���#$#�'��"��ก���'�#���
��-�/�1������
��-�*�+	ก��!7��	�	��	
5�  
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6.���9 3�$���:,-��� 

6.1  !"�����"�5�1�(	��	����'��"��ก���5����ก����!ก�����6ก��,�3	+	
������ �% 

6.2  !"�5����ก����!ก�����6ก��,�3	+	������ �% 
6.3  !"�"��
	��	��3��	�%��%+	ก����!ก�����6ก��,�3	+	������ �%�#$
���2

	7� �+3"+	ก��1�8	����������5����ก����!ก�����6ก��,�3	+	������ �%+	�	������	7�
*�ก��'���% �+3"����%3	6+	�3��'�3�ก����� � 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง  
 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง การสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองค์การมหาชนใน
ประเทศไทยในบทน้ีจะเป็นการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและผลการวจิยัที่เก่ียวขอ้ง โดยมีแนวคิดที่ส าคญั
และเก่ียวขอ้งกบัการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัการสงัเคราะห์ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ   
3. แนวคิดเก่ียวการจดัการ   
4. แนวคิดเก่ียวกบัการจดับริการสาธารณะ  
5. แนวคิดเก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจ 
6. แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารภาครัฐ    
7. แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารมหาชนในต่างประเทศ 
8. แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารมหาชนในประเทศไทย 
9. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  

 ทั้งน้ีสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี. 
 
1. แนวคดิเกี่ยวกับการสังเคราะห์ 
 การสังเคราะห์ (Synthesis) มาจากค าสองค า ไดแ้ก่ ค  าวา่ “syn”แปลว่า “ร่วม” และค าว่า 
“thesis”แปลว่า “ปรากฏการณ์ใหม่”  มีรากศพัท์มาจากภาษากรีกโบราณ ทั้งน้ีการสังเคราะห์ เป็น
กระบวนบูรณาการปัจจยัต่างๆตั้งแต่สองปัจจยัขึ้นไปซ่ึงอาจเป็นไดท้ั้งคน สัตว ์ส่ิงของรวมทั้ง
เหตุการณ์และส่ิงที่อยูใ่นรูปของแนวคิดเขา้มาเป็นองคป์ระกอบร่วมกนัเพื่อให้เกิดส่ิงใหม่หรือเกิด
ปรากฏการใหม่ โดยปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่างๆที่ไดเ้ขา้มาสู่กระบวนบูรณาการในการสังเคราะห์นั้น
บางปัจจยัอาจจะได้ผ่านการวิเคราะห์แยกแยะหรือจ าแนก สืบคน้มาก่อนแลว้ขณะที่บางปัจจยัก็
อาจจะยงัไม่ไดผ้า่นการวเิคราะห์แยกแยะสืบคน้มาก่อน สภาวะรูปของปัจจยัและองคป์ระกอบต่างๆ
ที่น ามาเป็นปัจจยัและองคป์ระกอบในการสังเคราะห์นั้นอาจเป็นไปไดท้ั้งแบบรูปธรรมและนามธรรม 
(วกีิพเีดีย, 2559) 
 



 

 

11 

 1.1 ความหมาย 
  เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ(2545) ไดใ้ห้ความหมายค าว่า “สังเคราะห์” หมายถึง การ

ผสมผสานรวมกันอย่างกลมกลืนของส่วนประกอบต่าง ๆ จนกลายเป็นส่ิงใหม่ที่มีเอกลกัษณ์ และ
คุณสมบตัิเฉพาะ มี 2 ลกัษณะ คือ  1) เป็นส่ิงใหม่ที่เกิดจากการหลอมรวมส่วนประกอบย่อยต่างๆ 
จนไม่สามารถมองเห็นส่วนประกอบต่างๆ เหล่านั้น 2) เป็นส่ิงใหม่ที่เกิดจากการถกัทอองคป์ระกอบ
ยอ่ยต่างๆ เขา้ดว้ยกนั กลายเป็นส่ิงใหม่ที่มีคุณสมบติัเฉพาะ ซ่ึงอาจยงัมองเห็นองคป์ระกอบยอ่ยอยู ่ 
  ดงันั้นการสังเคราะห์จึงพอสรุปไดว้่าคือ การดึงองค์ประกอบต่างๆ มาหลอมรวม 
หรือถกัทอภายใตโ้ครงร่างใหม่อยา่งเหมาะสม ตรงตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้
 1.2 ขั้นตอนการสังเคราะห์  
  ขั้นตอนการสงัเคราะห์ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนหลกัดงัน้ี (วกิิพเีดีย, 2559)  

1. ก าหนดหัวเร่ืองและจุดประสงคท์ี่จะสังเคราะห์ให้ชดัเจนว่าตอ้งการสังเคราะห์
เพือ่ให้เกิดบูรณาภาพหรือปรากฏการณ์ใหม่ในรูปแบบใด เช่นเพื่อให้เกิดผลผลิต เพือ่ให้เกิดขอ้สรุป 
หรือ เพื่อให้เกิดการท านายเหตุการณ์ในอนาคตโดยก าหนดวตัถุประสงคใ์ห้ชดัเจนดว้ยวา่จะสังเคราะห์
เพือ่น าผลการสงัเคราะห์ที่ไดไ้ปด าเนินการในส่ิงใดต่อ 

2. จดัเตรียมปัจจยัและองค์ประกอบต่างๆที่จะน าเขา้สู่กระบวนการสังเคราะห์ซ่ึง
อาจเป็นคน สัตว ์ส่ิงของ หรือเป็นประเด็นนามธรรมต่างๆ คดักรอง คดัเลือกใหไ้ดข้อ้มูลหรือปัจจยั
วตัถุดิบต่างๆที่มีคุณภาพเพือ่น าสู่กระบวนการสงัเคราะห์ 

3. สงัเคราะห์ปัจจยัและองคป์ระกอบต่างๆที่เตรียมไวต้ามจุดประสงคท์ี่ก  าหนด โดย
ให้กระบวนการสงัเคราะห์มุ่งที่การน าปรากฏการใหม่หรือบูรณาภาพที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์ไปใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ตามที่ไดก้  าหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องการสงัเคราะห์ 

4. ตรวจสอบและประเมินผลการสังเคราะห์ที่ไดว้่าน่าจะมีความแม่นย  า ความเที่ยง 
และความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพยีงใดเพือ่เตรียมน าไปใชต้ามวตัถุประสงค ์

4.1 ผลการสังเคราะห์ที่มีคุณภาพ มีความแม่นย  าน่าเช่ือถือและมีความเป็นไปไดสู้ง 
สามารถน าผลของการสงัเคราะห์ด าเนินการน าไปใชใ้นขั้นต่อไปไดต้ามวตัถุประสงค ์

4.2 ผลของการสังเคราะห์ที่ไม่มีคุณภาพ ให้น าผลของการสังเคราะห์นั้นเขา้สู่
กระบวนการวิเคราะห์เพือ่ด าเนินการแยกแยะตรวจสอบหาที่มาของปัจจยัและองคป์ระกอบต่างๆที่
ไดน้ าเขา้สู่กระบวนการสังเคราะห์ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพของผูท้  าการสังเคราะห์เพื่อสืบคน้หา
ที่มาและเหตุปัจจยัที่ท  าให้ผลของการการสัง เคราะห์เป็นผลการสังเคราะห์ที่ไม่มีคุณภาพ และ
เม่ือวเิคราะห์หาเหตุปัจจยัต่างๆนั้นไดแ้ลว้ให้แกไ้ขปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงเพือ่พฒันาขอ้มูลหรือ
องคป์ระกอบปัจจยัต่างๆนั้นใหมี้คุณภาพต่อไปเพือ่น าเขา้สู่กระบวนการสงัเคราะห์ใหม่อีกคร้ังหน่ึง 
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5. น าผลการสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตามจุดมุ่งหมายโดยจะน าเสนอต่อ
สาธารณะหรือเก็บเป็นขอ้มูลสังเคราะห์ส่วนตวัก็แล้วแต่จุดประสงคข์องผูท้  าการสงัเคราะห์ เช่น 
สังเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัเพื่อน าไปใช้ประกอบการคาดเดาโอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดใ้นอนาคต  
 1.3 การคิดเชิงสังเคราะห์ มีลกัษณะส าคญัอยู ่2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ (เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 
2545) 

1. การคิดสังเคราะห์เชิงวิพากษ ์เป็นการวิพากษ์เร่ืองราวต่างๆ หรือประเด็นต่างๆ 
เพือ่ให้ไดข้อ้สรุปบางประการที่เหมาะสม สามารถน ามาใช้ในส่ิงที่เราตอ้งการต่อไป และตอบ
วตัถุประสงคท์ี่เราตั้งไว ้ 

2. การคิดสังเคราะห์เชิงสร้างสรรค ์เป็นการน าแนวความคิดต่างๆ หรือประเด็นต่างๆ 
ที่ไดรั้บมาจดัรูปความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงอยา่งสมเหตุสมผล กลายเป็นส่ิงใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนสามารถ
น ามาใชง้านบางอยา่งตามวตัถุประสงคท์ี่ต ั้งไว ้ 
   ทั้งน้ีการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ แนวคิดใหม่ มีกระบวนการคิดที่ส าคญั 
7 ขั้นตอน ดงัน้ี(เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2545) 

2.1 การก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของเร่ืองที่ตอ้งการคิดเชิงสังเคราะห์ 
จะท าใหเ้ราพบความส าเร็จไปแลว้เกินคร่ึง เน่ืองจากเราจะทราบวา่หนทางที่ควรจะด าเนินต่อไปเป็น
อยา่งไร  

2.2 การก าหนดขอบเขตของประเด็นที่เก่ียวข้องเพื่อที่จะใช้เป็นกรอบในการ
คน้หาแหล่งขอ้มูล โดยอาจเร่ิมตน้ที่ความคิด ความรู้ ความจ า หรือประสบการณ์เดิมที่เราเคยมี 
หากเราจะเร่ิมท าการสังเคราะห์ จะตอ้งมีประเด็นอะไรเขา้มาเก่ียวขอ้งบา้ง การก าหนดขอบเขต 
เปรียบเสมือนการหล่อแบบพิมพไ์ว ้เพื่อเตรียมเทขอ้มูลต่างๆ ที่ผสมผสานกนัแลว้ลงในแบบพิมพ ์
จนไดรู้ปลกัษณ์และคุณภาพตามที่เราตอ้งการ 

2.3 การก าหนดลกัษณะของส่ิงที่จะน ามาสังเคราะห์ การจะเป็นผูค้ิดเชิงสังเคราะห์
ไดดี้ จ  าเป็นตอ้งมีแหล่งขอ้มูลที่ดี และเป็นขอ้มูลที่ไดรั้บการกลัน่กรองอยา่งน่าเช่ือถือมาแลว้ระดบัหน่ึง 
เป็นแหล่งขอ้มูลที่มีความช านาญ ทนัสมยัที่สุดในขณะนั้นและกวา้งไกล 

2.4 การดึงเฉพาะแนวคิด (Concept) ที่เก่ียวขอ้งมาใช้ โดยคดัสรรเฉพาะแก่น
ความคิดของขอ้มูลที่ ตอบวตัถุประสงคข์องเรา โดยไม่สนใจรายละเอียดหรือประเด็นอ่ืนๆ ที่ไม่เก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงวิธีการจดัแนวคิดนั้น ตอ้งระดมสมองและใช้ประโยชน์จากผูเ้ช่ียวชาญให้ช่วยวิเคราะห์และ
น าเสนอประเด็นที่มาจากภูมิปัญญาของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่าน โดยที่ผูเ้ช่ียวชาญจะแสดงความคิดเห็น
อยา่งเปิดเผย มีความเป็นอิสระ ไม่มีการเผชิญหนา้กนั เพือ่ป้องกนัไม่ไหค้วามคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
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ท่านหน่ึง ส่งผลโน้มน้าวผูเ้ช่ียวชาญอีกท่านหน่ึง อนัจะท าให้การวิเคราะห์ของผูเ้ช่ียวชาญท่านนั้น 
อาจเอนเอียงไปจากความตั้งใจเดิมที่ควรจะเป็น  

2.5 การจดัเรียงแนวคิดตามโครงที่ตั้งไว ้หรือสร้างแกนความคิดใหม่เพื่อตอบ
วตัถุประสงคเ์ม่ือน าขอ้มูลที่ไดท้ั้งหมดมารวมกนั โดยแยกตามประเภทแลว้ จากนั้นน ามาจดัระเบียบ
ขอ้มูลของแต่ละประเภท ใหมี้ประเด็นใหญ่ ประเด็นยอ่ย ตามล าดบัความส าคญัอยา่งเหมาะสม  

2.6 ขั้นทดสอบโครงร่างใหม่ เพื่อพิจารณาว่าโครงร่างใหม่ที่สร้างขึ้ นมีความ
เหมาะสมหรือไม่ ดีที่สุดแล้วหรือยงั มีส่ิงใดตอ้งปรับเปล่ียน จากนั้นจึงน ามาปรับปรุงให้สมบูรณ์
แบบต่อไป  

2.7 การน าส่ิงที่สังเคราะห์ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ เม่ือเราไดรู้ปแบบการสังเคราะห์ที่
ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนั้น ให้เราน าขอ้มูลความคิดที่ได้จากการสังเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ตาม
วตัถุประสงคท์ี่ตอ้งการการพฒันาทศันคติและนิสยันกัคิดเชิงสงัเคราะห์ 
 1.4 การสังเคราะห์ความรู้ 

  การสังเคราะห์ความรู้หรือการสังเคราะห์องค์ความรู้เป็นวิธีวิทยาการวิจยั ที่ใชใ้น
การศึกษาอยา่งเป็นระบบเพื่อเช่ือมโยงองคค์วามรู้ที่ไดจ้ากการวจิยั สงัเคราะห์เป็นองคค์วามรู้ใหม่
อยา่งเป็นระบบและน้าไปสู่การปฏิบติั แบ่งเป็นการสังเคราะห์เชิงปริมาณ และการสังเคราะห์เชิง
คุณภาพ (ชุติมา สจัจานนัท,์ กาญจนา ใจกวา้ง,มาลี ล ้าสกุล 2554) 

1. การสังเคราะห์เชิงปริมาณ  อาศัยเทคนิคทางสถิติ โดยน าผลการวิจยันั้ นๆ มา
ค านวณค่าหรือหาดชันีมาตรฐานของผลงานวจิยัใหส้ามารถดึงค่าต่างๆ ออกมายนืยนัความมากนอ้ย
ของผลกระทบที่ได ้สามารถใชส้งัเคราะห์งานวิจยัไดจ้า้นวนมากในเวลาเดียวกนั วธีิการสังเคราะห์
ไดแ้ก่ วธีินบัคะแนนเสียง วธีิรวมค่านยัส าคญั วธีิจดักลุ่ม วธีิแจงนบั และวธีิวเิคราะห์อภิมาน 

2. การสังเคราะห์เชิงคุณภาพ เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับหัวขอ้
การวจิยันั้นๆ แลว้บรรยายสรุปเขา้ดว้ยกนั เพือ่ให้ไดผ้ลของการสังเคราะห์ที่สามารถสะทอ้นขอ้มูล
ใหม่หรือมิติใหม่ที่ต่อยอดองคค์วามรู้ในสาขาวชิา  
 1.5 วิธีการสังเคราะห์ 
  การสงัเคราะห์ สามารถแบ่งประเภทและวิธีการสังเคราะห์ได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่
กบัเกณฑใ์นการจ าแนก  ทั้งน้ีผูว้จิยัจะยกแนวคิดเก่ียวกบัวธีิการสงัเคราะห์ 2 รูปแบบใหญ่ ไดแ้ก่ 
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1. การสังเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงอภิมาน(Meta – Analysis)   
   แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห์อภิมาน น ามาใช้คร้ังแรกใน ค.ศ. 1933 โดยน าค่า
สมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จากผลงานวิจยั ที่ศึกษาปัญหาวิจยัเดียวกนั หรือจากผลการวิจยัเชิงทดลอง 
มาแปลงเป็นดัชนีมาตรฐาน เรียกว่าค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) และน าไปสังเคราะห์โดยหา
ค่าเฉล่ียเพือ่สรุปเป็นค่าปริมาณของผลวจิยั (นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2545) 
   การสังเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงอภิมาน(Meta – Analysis)นกัวิชาการ
หลายท่านต่างใหค้  านิยามไวแ้ตกต่างกนั เช่น การวเิคราะห์แบบเมทตา้ การวิเคราะห์แบบเมทตา้การ
วเิคราะห์รวมผลการอภิเคราะห์ และการวิเคราะห์อภิมาน ซ่ึงมกัน ามาใชห้าขอ้สรุปเพื่อตอบปัญหา
วิจยัที่นักวิจยัสนใจศึกษาและตอ้งการคน้หาค าตอบเพือ่อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ดงันั้นการที่
นักวิจยัจะตอบปัญหาวิจยัเพื่อให้ได้งานวิจยัที่มีคุณภาพนั้ น จึงจ าเป็นต้องอาศยัวิธีวิทยาการวิจยัที่มี
ประสิทธิภาพซ่ึงวธีิการหน่ึงคือ “การสงัเคราะห์งานวจิยั” (Research Synthesis) 

1.1 ความหมาย  
    การสังเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงอภิมาน หมายถึง การสังเคราะห์
งานวจิยัเชิงปริมาณรูปแบบหน่ึงที่นกัวจิยัไดน้ างานวิจยัซ่ึงศึกษาปัญหาเดียวกันมาท าการวเิคราะห์
ดว้ยวิธีการทางสถิติเพื่อสังเคราะห์ให้มาซ่ึงขอ้สรุปที่มีความกวา้งขวางลุ่มลึกกว่าผลงานวจิยัแต่ละ
เร่ือง ขอ้มูลส าหรับการวเิคราะห์อภิมาน คือ “ดชันีมาตรฐาน” ไดแ้ก่ ดชันีสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ ์
และดชันีขนาดอิทธิพล หน่วยการวเิคราะห์ คืองานวิจยัหรือการทดสอบสมมุติฐาน จุดมุ่งหมายใน
การวเิคราะห์แยกได้เป็น 2 ประการ ประการแรก คือ การสังเคราะห์ให้ได้ขอ้สรุปเก่ียวกับดชันี
มาตรฐาน ประการที่สอง คือ การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหว่างตวัแปร
ปรับกบัดชันีมาตรฐาน (รัตนะ บวัสนธ,์ 2534,นงลกัษณ์ วรัิชชยั, 2545 ประภาพร ซ่ือสุทธิกุล, 2550) 

1.2 ลักษณะการสังเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงอภมิาน 
    การวเิคราะห์อภิมานจะเป็นการสังเคราะห์งานวจิยัประเภทหน่ึง แต่การวิเคราะห์

อภิมานมีล ักษณะบางอย่างแตกต่างจากการสังเคราะห์งานวิจยัที่ใชก้นัอยูท่ ัว่ไป วิธีการที่ใชใ้น
การสังเคราะห์งานวิจยัโดยทัว่ไปเป็นวิธีที่ใชก้นัมาแต่ดั้งเดิมจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงเรียกว่า “วิธีปริทศัน์
แบบพรรณนา” (narrative  review)  ดงัน้ี(อุทุมพร จามรมาน,2527; นงลกัษณ์ วรัิชชยั,2545) 

1.2.1 การสงัเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงอภิมาน มีการก าหนดนิยามตวัแปร
ส าหรับการสังเคราะห์งานวิจยั และก าหนดนิยามตวัแปรคุณลกัษณะงานวิจยั เพื่อน าไปใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ ในขณะที่การปริทศัน์งานวิจยัไม่เน้นการนิยามตวัแปรและการ
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
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1.2.2 การสังเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงอภิมาน มีการสร้างเคร่ืองมือ
ที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล เคร่ืองมือที่ส าคญั คือ แบบบนัทึกขอ้มูล และแบบลงรหัสขอ้มูล ซ่ึง
ตอ้งมีการตรวจสอบคุณภาพ และในกรณีที่มีการรวบรวมขอ้มูลโดยทีมงาน ตอ้งมีการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งระหวา่งผูร้วบรวมขอ้มูลแต่ละคนดว้ย ส่วนการสงัเคราะห์งานวจิยัที่ใชก้ารปริทศัน์
แบบพรรณนา ไม่จ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือส าหรับการรวบรวมข้อมูลที่ต้องมีแบบแผนเหมือนการ
วเิคราะห์อภิมาน 

1.2.3 การสังเคราะห์โดยวิธีการวิเคราะห์เชิงอภิมาน ทุกเร่ืองมีตวัแปรตาม
เป็นดชันีมาตรฐานเสมอ ลกัษณะดงักล่าวน้ีท าให้การวเิคราะห์อภิมาน แตกต่างจากการปริทศัน์แบบ
พรรณนาซ่ึงไม่ตอ้งก าหนดตวัแปรตามแต่อยา่งใด 

1.2.4 แบบแผนการว ิจ ยั  หรือ  แบบการว ิจ ยั  (researchdesign)ในการ
สงัเคราะห์โดยวิธีการวเิคราะห์เชิงอภิมาน นั้น เทียบเคียงไดก้บัแบบการวจิยัเชิงส ารวจที่มีวตัถุประสงค์
เพือ่การอธิบายความแตกต่างของปรากฏการณ์ ในการวิเคราะห์อภิมานนักวิจยัตอ้งส ารวจรายงาน
การวิจยัแต่ละกลุ่มเพื่อให้ไดต้วัแปรคุณลกัษณะงานวิจยัที่จะใชเ้ป็นตวัแปรตน้ หรือตวัแปรปรับใน
การอธิบายความแตกต่างของดชันีมาตรฐาน  ส่วนการปริทศัน์แบบพรรณนา นั้นแบบการวิจยัจดัว่า
เป็นการวจิยัเอกสารและการวจิยัเชิงคุณภาพรูปแบบหน่ึง 

1.2.5 ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ตวัแปรตามในการวเิคราะห์อภิมาน คือ ผลการวจิยั
ซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรจากงานวิจยัที่น ามาสังเคราะห์ที ่วดัในรูปดัชนีมาตรฐาน
ส่วนตัวแปรต้นในการวิเคราะห์อภิมาน คือ ต ัวแปรคุณลักษณะการวจิยั หัวใจส าคญัของการ
วเิคราะห์อภิมาน จึงอยูท่ี่การวิเคราะห์เปรียบเทียบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรที่นักวิจยัสนใจ
ศึกษาในงานวจิยัแต่ละเร่ือง  มีค่าเป็นเท่าไรในเง่ือนไขที่แตกต่างกนั ลกัษณะความสมัพนัธมี์เงื่อนไขที่
ได้จากการวิเคราะห์อภิมาน ท าให้ผลการวิเคราะห์อภิมาน ให้ผลการวิเคราะห์ที่ลึกซ้ึงมากกว่า
ผลการวจิยัเดิม 
    ความซบัซ้อนในการวเิคราะห์อภิมาน ตลอดจนผลการวิเคราะห์ที่ไดล้กัษณะ
ความสมัพนัธ์ที่มีเง่ือนไข นับวา่เป็นเอกลกัษณ์ของการวิเคราะห์อภิมานที่จดัวา่เป็นนวตักรรมที่ส าคญั
ที่ไดรั้บการพฒันาขึ้นในวงการการสังเคราะห์งานวิจยั และท าให้การวิเคราะห์อภิมานมีลกัษณะที่
แตกต่างจากงานวิจยัโดยทัว่ไป ส าหรับการปริทศัน์งานวิจยั แมว้า่จะไดผ้ลการปริทศัน์ที่ลุ่มลึก แต่
ผลการวิจยัที่ได้ไม่มีการระบุขนาดของความสัมพนัธ์ที่ เป็นรูปธรรมชัดเจนเหมือนเช่นในการ
วเิคราะห์อภิมาน 
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2. การสังเคราะห์ในเชิงวิภาษวิธี 
   สังเคราะห์ในเชิงวิภาษ (Dialectic) เป็นวิธีการสังเคราะห์เพื่อหาขอ้สรุปและ
ค าตอบวธีิการหน่ึงและเป็นที่นิยมในหมู่นักวิชาการ ค  าว่า “dialectic”ก าเนิดในกรีกโบราณ โดยการ
สงัเคราะห์วิภาษวธีิถือเป็นถกเถียงระหวา่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีมุมมองต่างกนัเก่ียวกบัหัว
เร่ืองหน่ึง ซ่ึงปรารถนาที่จะสร้างความจริงหรือส่ิงใหม่ของขอ้มูลที่มีการถกเถียงดว้ยเหตุและผล 
   ค าวา่ “วภิาษวธีิ” มีความหมายแตกต่างกบัค  าวา่ “การอภิปราย” (debate) เน่ืองจาก
การอภิปราย ผูอ้ภิปรายไม่จ าเป็นตอ้งมีอารมณ์ร่วมในมุมมองของตน แต่ในทางปฏิบติั ผูอ้ภิปรายมกั
แสดงความยดึติดทางอารมณ์ซ่ึงอาจบดบงัการตดัสินดว้ยเหตุผลได ้ผูอ้ภิปรายชนะโดยการโน้มนา้ว
ฝ่ายตรงขา้ม พิสูจน์วา่การให้เหตุผลของตวัถูกตอ้ง หรือพิสูจน์วา่การให้เหตุผลของฝ่ายตรงขา้มผิด
รวมกนั การอภิปรายไม่จ าเป็นตอ้งระบุผูช้นะหรือผูแ้พช้ดัเจนในทนัที ทั้งน้ีบ่อยคร้ังผูช้นะชดัเจนมกั
ตดัสินโดยผูพ้พิากษา คณะลูกขนุหรือโดยการเห็นพอ้งตอ้งกนัของกลุ่ม นอกจากน้ีค  าวา่ วภิาษวธีิ ยงั
มีความหมายแตกต่างกับค าว่า “วาทศิลป์” คือ วิธีหรือศาสตร์วจนิพนธ์ซ่ึงมุ่งโน้มน้าว แจง้หรือ
กระตุน้ผูฟั้ง นกัวาทศิลป์มกัใชม้โนทศัน์ เพือ่ชกัจูงผูฟั้ง (วกิิพเีดีย, 2559) 

2.1 ความหมายและลกัษณะของวภิาษวธีิ 
    นักปรัชญาหลายท่านให้ความหมายของ “วิภาษวิธี” แตกต่างกันออกไป จึง
ท าให้ไม่มีนิยามใดสามารถครอบคลุมทุก ๆ  บริบทการใชง้านของค าว่า “วิภาษวิธี” ได ้ อยา่งไรก็ตาม 
การตรวจสอบความหมายของ “วิภาษวิธี” ในทศันะของนักปรัชญาแต่ละท่านอาจท าให้พบ
ความหมายของ “วิภาษวิธี” ที่สามารถน ามาปรับใชใ้นบริบทของการใชเ้หตุผลเพื่อการสังเคราะห์
รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 

2.1.1 ความหมายและลกัษณะของวภิาษวธีิตามรูปศพัท์ 
     การสังเคราะห์วิภาษวิธี (Dialectic) เป็นวิธีการสังเคราะห์เพื่อหา
ขอ้สรุปและค าตอบวิธีการหน่ึงและเป็นที่นิยมในหมู่นักวิชาการ ค  าว่า “dialectic”ก าเนิดในกรีก
โบราณ มาจากภาษากรีก คือค  าวา่ “διαλεκειν” (ดีอาเลเกน) ซ่ึงมีรากศพัทจ์ากอุปสรรค “διά” 
(ดีอา) ที่แปลว่า “แบ่ง, แยก” กบัค าว่า “λεκειν”(เลเกน) ที่แปลวา่ “พูด, อธิบาย” เม่ือรวมกนัแลว้ 
διαλεκεινจึงแปลวา่ “สนทนา, โตแ้ยง้” (Audi, 1999:232) ดงันั้นการสงัเคราะห์วภิาษวธีิถือเป็น
ถกเถียงระหวา่งบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่มีมุมมองต่างกนัเก่ียวกบัหวัเร่ืองหน่ึง ซ่ึงปรารถนาที่จะ
สร้างความจริงหรือส่ิงใหม่ของขอ้มูลที่มีการถกเถียงดว้ยเหตุและผล(กฤษฎา ภูมิศิริรักษ,์ 2554: 
12) 
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     “วภิาษวิธี” เป็นศพัทบ์ญัญติัของค าว่า “Dialectic” ในภาษาองักฤษ ซ่ึง
ประกอบขึ้นจากค าวา่ “วภิาษ” และ “วธีิ” โดย “วิภาษ” เป็นค าที่มาจากภาษาสนัสกฤตคือ อุปสรรค 
“วิ” ที่แปลว่า “แยง้, ต่าง” รวมกับ “ภาษฺ” แปลว่า “พูดกล่าว” (Monier-Williams, 1988:949, 755, 
977-978) เม่ือรวมกนัเป็น “วภิาษฺ” แลว้จะมีความหมายว่า “พูดแตกต่าง,พูดแยง้”(ราชบณัฑิตยสถาน, 
2554) ส่วน “วิธี” แปลว่า “ท านองหรือหนทางที่จะท า” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554) ดงันั้น วิภาษวิธี
จึงหมายถึง “หนทางในการพูดให้แตกต่างหรือพูดแยง้” ซ่ึงค  าวา่ “วิภาษวธีิ” ต่างกบัค  าวา่ “วิพากษ”์ 
(criticism) อันหมายถึงการพิจารณาตดัสิน(ราชบณัฑิตยสถาน, 2554) และยงัต่างกับค าว่า “อภิปราย”
(debate) ซ่ึงหมายถึง พูดช้ีแจงแสดงความคิด แมต้ามทฤษฎี ผูอ้ภิปรายไม่จ าเป็นตอ้งมีอารมณ์ร่วม
ในมุมมองของตน แต่ในทางปฏิบัติ ผูอ้ภิปรายมักแสดงความยึดติดทางอารมณ์ซ่ึงอาจบดบงั
การตดัสินดว้ยเหตุผลได ้ 

2.1.2 ความหมายและลกัษณะของวภิาษวธีิตามทศันะของนกัปรัชญา 
     เม่ือกล่าวถึงค  าว่า “วิภาษวิธี” แล้ว มกัจะเป็นที่เขา้ใจว่าหมายถึงวิภาษ
วธีิตามความหมายของนกัปรัชญาตะวนัตกดงัต่อไปน้ี (กฤษฎา ภูมิศิริรักษ,์2554:13-18) 

1. วภิาษวธีิของซีโน 
     ซีโนแห่งอีเลีย (Zeno of Elea) (พ.ศ. 53-113 หรือ 490-430 ปีก่อน 
ค.ศ.) ไดรั้บการยอมรับจากอริสโตเติล (Aristotle) (พ.ศ. 159-221 หรือ 384-322 ปีก่อน ค.ศ.) ว่าเป็น
ผูค้ิดคน้วภิาษวธีิขึ้นเป็นคนแรก วภิาษวธีิที่ซีโนใชเ้ป็นวิธีการใชเ้หตุผลเพือ่โตแ้ยง้ทศันะตรงขา้มที่มี
ลกัษณะเฉพาะตวั กล่าวคือ เป็นการตรวจสอบขอ้เสนอของฝ่ายตรงขา้มโดยแสดงให้เห็นถึงผลลพัธ์
ที่ขดัแยง้กนัของการยอมรับขอ้เสนอนั้น ๆ (Vesey& Foulkes, 1990:85) ซ่ึงเท่ากบับ่งช้ีว่าทศันะของ
ฝ่ายตรงขา้มไม่เป็นจริง และขอ้ความที่ตรงกนัขา้มกบัทศันะของฝ่ายตรงขา้มยอ่มเป็นจริงโดยปริยาย
การอา้งเหตุผลของซีโนมีลกัษณะเป็น “Paradox” ซ่ึงเป็นค าที่มาจากภาษากรีกว่า “παραδοχα” 
(พาราดอคคา) อันส าเร็จมาจากอุปสรรค “παρα” (พารา) ที่แปลว่า ตรงขา้ม และ“δοχα” 
(ดอคคา) ที่แปลว่า “ความเห็น” ดงันั้น “παραδοχα” จึงแปลว่า “ตรงขา้มกบัความเห็นที่รับไว้
ก่อนแลว้” (Iannone, 2001:383) ค  าว่า “Paradox” น้ีในภาษาไทยใชว้่า “ปฏิทรรศน์” (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2540:107) ซ่ึงหมายถึง การอา้งเหตุผลที่ดูเหมือนว่าสมเหตุสมผลแต่ไดข้อ้สรุปที่ไม่อาจยอมรับได ้
เน่ืองจากขดัแยง้กบัประสบการณ์ของคนทัว่ไป ตามปกติแลว้ปฏิทรรศน์จะตั้งอยูบ่นขอ้สมมุติฐาน
หรือการใชเ้หตุผลที่ผดิพลาดซ่ึงหากคน้พบความผดิพลาดดงักล่าวแลว้ก็จะสามารถแกปั้ญหาปฏิทรรศน์
ขอ้นั้น ๆ ได ้
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      เน่ืองจากซีโนสนับสนุนทัศนะเร่ืองเอกภาพของพาร์เมนิ ดีส 
(Pamenides) (32 ปี ก่อน พ.ศ. ถึง พ.ศ. 93 หรือ 575-450 ปีก่อน ค.ศ.) จึงไดใ้ชว้ิภาษวิธีเพื่อหักล้าง
ทศันะของพีธากอรัส (Pythagoras) (พ.ศ. 27-100 หรือ 570-497 ปีก่อน ค.ศ.) เร่ืองความหลากหลาย 
และปฏิเสธทศันะของเฮราคลีตุส (Heraclitus) (พ.ศ. 7-73 หรือ 536-470 ปีก่อน ค.ศ.) เร่ืองความ
เปล่ียนแปลงซ่ึงในทัศนะของซีโนหมายรวมถึงการเคล่ือนไหวดว้ยซีโนไดใ้ชเ้หตุผลเพือ่พสูิจน์
ความเป็นไปไม่ไดข้องความหลากหลายและการเคล่ือนไหวผา่นปฏิทรรศน์หลายเร่ือง ซ่ึงในที่น้ีจะ
กล่าวถึงเพียงบางเร่ืองเท่านั้น ไดแ้ก่ เร่ืองความหลากหลาย (Plurality), สนามกรีฑา (The Stadium), 
การวิ่งแข่งระหว่างอาคิลลีสกับเต่า (Achilles and the Tortoise) และลูกศรที่เคล่ือนที่ (The Flying 
Arrow) ดงัน้ี 
      การใชเ้หตุผลเพือ่พิสูจน์ความเป็นไปไม่ไดข้องความหลากหลายมีอยู ่
(Allen, 1985:47-48)กล่าวคือ ส่ิงที่หลากหลายยอ่มประกอบขึ้นมาจากการรวมตวัของหน่วยต่าง ๆ ที่
แบ่งแยกได้ โดยแต่ละหน่วยก็จะแบ่งออกไดเ้ป็นหน่วยยอ่ย ๆ อีกอยา่งไม่มีที่ส้ินสุด ปัญหาก็คือ 
หน่วยยอ่ยต่าง ๆ ที่รวมตวักนัเป็นส่ิงที่หลากหลายนั้นมีขนาดหรือไม่ ถา้หน่วยยอ่ยต่าง ๆ มีขนาด 
ส่ิงที่หลากหลายซ่ึงเป็นผลรวมของหน่วยยอ่ย ๆ  นั้นก็จะมีขนาดใหญ่อยา่งไม่มีที่ส้ินสุด ในทางกลบักนั 
หากหน่วยยอ่ยเหล่านั้นไม่มีขนาด ส่ิงที่หลากหลายซ่ึงเป็นผลรวมของหน่วยยอ่ย ๆ นั้นก็จะไม่มี
ขนาด ซ่ึงขดักนัเอง  
      ดงันั้น ปฏิทรรศน์ที่เกิดขึ้นคือ โดยประสบการณ์แลว้ เราไม่เคยพบ
ส่ิงใดที่มีขนาดใหญ่อยา่งไม่มีที่ส้ินสุดหรือส่ิงที่ไม่มีขนาด แต่ซีโนช้ีใหเ้ห็นวา่ ตามเหตุผลแลว้ส่ิงที่มี
ลกัษณะขดัแยง้กนัดงักล่าวเป็นไปไดก้ารใชเ้หตุผลเพือ่พสูิจน์ความเป็นไปไม่ไดข้องการเคล่ือนไหว
มี 3 เร่ืองไดแ้ก่ เร่ืองแรกคือ เร่ืองสนามกรีฑา (Brumbaugh, 1966:60-61) มีอยูว่่า หากจะเคล่ือนที่
จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดส้ินสุดของสนามแข่งขนั จ  าเป็นตอ้งผา่นระยะทางคร่ึงหน่ึงระหวา่งจุดเร่ิมตน้
กบัจุดส้ินสุด และคร่ึงหน่ึงของระยะทางที่เหลือ รวมทั้งคร่ึงหน่ึงของคร่ึงหน่ึงของระยะทางที่เหลือ
ไปเร่ือย ๆ อย่างไม่มีที่ส้ินสุดให้ได้เสียก่อน แต่เน่ืองจากการผ่านระยะทางที่ถูกแบ่งคร่ึงเป็น
ระยะทางย่อย ๆ อย่างไม่มีที่ส้ินสุดเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจึงไม่สามารถเคล่ือนไปยงัจุดส้ินสุดของ
สนามแข่งขนั หรือไม่อาจแมแ้ต่จะเร่ิมเคล่ือนไหวเสียดว้ยซ้าไป ในกรณีน้ี ปฏิทรรศน์ที่เกิดขึ้นคือ 
โดยประสบการณ์แล ้ว การเคลื่อนที่เป็นไปได้ แต่หากถือตามเหตุผลน้ีแล้ว การเคลื่อนที่
เป็นไปไม่ได ้
      เร่ืองที ่ 2 คือ  เร่ืองการวิ ่งแข่งระหว่างอาคิลลีสก ับเต่า มีอยู ่ว ่า 
(Sainsbury, 1995:5) ในการวิง่แข่งระหว่างอาคิลลีสกบัเต่า เต่าไดรั้บสิทธ์ิให้เดินออกจากจุดเร่ิมตน้
ก่อนเน่ืองจากอาคิลลีสวิ่งไดเ้ร็วกวา่เต่า เม่ืออาคิลลีสเร่ิมออกวิ่ง เขาตอ้งวิง่ไปยงัจุดที่เต่าเร่ิมออกวิ่ง
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เพื่อที่จะวิ่งให้ทนัเต่า แต่เม่ือไปถึงจุดนั้น เต่าก็ไดเ้คล่ือนที่จากจุดนั้นออกไปยงัจุดอ่ืนแลว้ ซ่ึงเป็นเหตุ
ให้ระยะห่างระหวา่งทั้งสองเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอ้ย ดงันั้น เพือ่ที่จะตามเต่าใหท้นั อาคิลลีส จ าเป็นตอ้ง
วิ่งไปยงัจุดใหม่ที่เต่าไปถึงนั้น แต่ในขณะที่เขาไปถึงจุดนั้น เต่าก็ไดเ้คล่ือนที่ออกไปขา้งหน้าแล้ว 
เหตุการณ์จะด าเนินไปในลกัษณะน้ีอยา่งต่อเน่ือง ดว้ยเหตุน้ี ถึงแมว้า่ระยะทางระหว่างอาคิลลีสกบั
เต่าจะหดสั้นลงเร่ือย ๆ ก็ตาม แต่อาคิลลีสก็ยงัคงตอ้งใชเ้วลาเล็กน้อยในการที่จะวิ่งไปใหถึ้งจุดที่เต่า
ไดผ้่านไปแลว้ แต่ไม่วา่อาคิลลีสจะเพิ่มความเร็วใหม้ากขึ้นเพียงใด หรือระยะเวลาการแข่งขนัจะยดื
ยาวออกไปเพียงไรก็ตาม หากเต่ายงัคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่หยดุ อาคิลลีสก็ไม่มีทางที่จะตามเต่า
ทนัไดเ้ลย เน่ืองจากเขาไม่สามารถที่จะผา่นระยะทางที่หดสั้นลงอยา่งไม่มีที่ส้ินสุดระหวา่งตวัเขากบั
เต่าเพื่อวิ่งไปให้ถึงเต่าได ้ดงันั้น ปฏิทรรศน์ที่เกิดขึ้นคือ โดยประสบการณ์แลว้อาคิลลีสจะไล่ตาม
เต่าไดท้นั แต่จากเหตุผลแลว้อาคิลลีสจะไม่สามารถไล่ทนัเต่าไดเ้ลย 
      เร่ืองที่  3 คือ เร่ืองลูกศรที่ เคล่ือนที่  มีอยู่ว่า (Taylor, 1997:157) 
ภายใตเ้ง่ือนไข 2 ประการ กล่าวคือ ประการแรก ลูกศรจะอยูใ่นต าแหน่งที่พอดีกบัความยาวของตวั
มนัเองเสมอ และจะไม่สามารถเคล่ือนที่ในต าแหน่งที่ไม่พอดีกบัความยาวของตวัมนัเองได ้ประการ
ที่สอง ระยะทางและเวลาที่ลูกศรจะพุ่งไปจะแบ่งออกได้เป็นหน่วยย่อย ๆ อยา่งไม่มีที่ส้ินสุด 
ซ่ึงเท่ากบัวา่มีจ  านวนของระยะทางและเวลาที่ไม่มีที่ส้ินสุดนัน่เอง ดงันั้น การที่ลูกศรจะเคล่ือนที่ไดน้ั้น
จ าเป็นจะตอ้งผ่านทุก ๆ หน่วยยอ่ยของระยะทางและเวลาไปให้ได ้แต่เน่ืองจากหน่วยยอ่ย ๆ ของ
ระยะทางและเวลาถูกแบ่งแยกอย่างไม่มีที่ส้ินสุด ดังนั้น ลูกศรจึงไม่มีทางที่จะเคล่ือนที่ผา่นไปยงั
หน่วยยอ่ยของระยะทางและเวลาอีกหน่วยหน่ึงได ้และถา้ลูกศรจะเคล่ือนที่อยูใ่นต าแหน่งที่พอดีกบั
ตวัมันเองก็จะไม่เรียกว่าเคลื่อนที่ แต่จะเรียกว่าอยู่นิ่ง ในกรณีน้ี ปฏิทรรศน์ที่เกิดขึ้นคือ โดย
ประสบการณ์แล้ว ลูกศรจะเคล่ือนที่ได้ แต่ซีโนให้เหตุผลเพื่อแสดงให้เห็นว่าลูกศรไม่สามารถ
เคล่ือนได ้
      ดงันั้นปฏิทรรศน์ทั้งหมดของซีโนตั้งอยูบ่นสมมุติฐานที่วา่ “ผลรวม
ของส่ิงที่แบ่งแยกไดอ้ยา่งไม่มีที่ส้ินสุดจะไม่มีที่ส้ินสุด” สงัเกตไดจ้ากปฏิทรรศน์เร่ืองความหลากหลาย
ที่ว่า ผลรวมของหน่วยยอ่ยที่ถูกแบ่งอย่างไม่มีที่ส้ินสุดมีจ  านวนที่ไม่มีที่ส้ินสุด ส่งผลให้ถ้าส่ิงที่
หลากหลายมีขนาด ส่ิงนั้นก็จะใหญ่อยา่งไม่มีที่ส้ินสุดตามไปดว้ย ส่วนปฏิทรรศน์เร่ืองสนามกรีฑา
และเร่ืองการวิง่แข่งระหวา่งอาคิลลีสกบัเต่านั้น จะพบวา่ เม่ือระยะทางจากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดส้ินสุด
ของสนามแข่งขนั หรือระยะทางจากอาคิลลีสไปยงัเต่าถูกแบ่งคร่ึงเป็นระยะทางยอ่ย ๆ ไดอ้ยา่งไม่มี
ที่ส้ินสุด ผลรวมของระยะทางยอ่ยเหล่านั้นยอ่มยาวอยา่งไม่มีที่ส้ินสุดตามไปดว้ย ส่งผลใหก้ารเคล่ือนที่
ผา่นระยะทางที่ยาวอยา่งไม่มีที่ส้ินสุดเป็นไปไม่ได ้ส าหรับปฏิทรรศน์เร่ืองลูกศรที่เคล่ือนที่จะเห็นว่า 
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ผลรวมของระยะทางและเวลาที่ถูกแบ่งแยกออกเป็นระยะทางและเวลายอ่ย ๆ อยา่งไม่มีที่ส้ินสุดจะ
มีจ านวนที่ไม่มีที่ส้ินสุด ส่งผลใหลู้กศรไม่อาจเคล่ือนที่ไปยงัหน่วยยอ่ยอ่ืน ๆ ได ้

2. วภิาษวธีิของโสกราตีสและเพลโต 
     “วิภาษวิธี” ตามทัศนะของโสกราตีส (Socrates) (พ.ศ. 74-144 หรือ 
399-470 ปีก่อน ค.ศ.) และเพลโต (Plato) (พ.ศ. 116-196 หรือ 427-347 ปีก่อน ค.ศ.) คือ “การอา้ง
เหตุผลแบบวิภาษวิธี” (Dialectical Argument) ซ่ึงหมายถึง กระบวนการเขา้ถึงความจริงโดย
วิธีการใช้เหตุผลผ่านการสนทนาโตต้อบระหว่างคู่สนทนาสองฝ่าย โดยเร่ิมจากการยอมรับนิยาม
ของคู่สนทนาชัว่คราว จากนั้นจึงช้ีใหเ้ห็นถึงผลลพัธท์ั้งหมดที่เป็นไปไดจ้ากการยอมรับนิยามนั้นซ่ึง
ขดัแยง้กบันิยามดงักล่าว (Audi, 1999:232) 
      การอา้งเหตุผลแบบวภิาษวธีิของโสกราตีสซ่ึงปรากฏในงานของเพล
โตมีลกัษณะที่ส าคญัอยู ่5 ประการ ไดแ้ก่ (พระเมธีธรรมาภรณ์, 2532:99-100) ประการแรก เสแสร้ง 
(Ironic) โสกราตีสแกลง้ท าตวัวา่ไม่มีความรู้ แต่อยากรู้ เม่ือมาพบผูรู้้แลว้จึงขอเรียนรู้ ประการที่สอง 
สนทนา (Conversation) โสกราตีสจะตั้งค  าถามใหคู้่สนทนาตอบเพือ่เคน้ความจริงออกมา 
      จากคู่สนทนาให้ได้ ประการที่สาม หาค าจ  ากัดความ (Definition) 
โสกราตีสจะพยายามให้คู่สนทนานิยามความหมายของค าบางค าให้รัดกุมมากใหท้ี่สุด ประการที่ส่ี 
อุปนัย (Induction)โสกราตีสจะสร้างค าจ  ากดัความโดยเร่ิมจากนิยามเฉพาะไปนิยามที่เป็นสากล 
ประการที่ห้า นิรนัย (Deduction) โสกราตีสจะน านิยามคู่สนทนาเสนอไปปรับใชก้บัส่ิงที่เฉพาะเจาะจง
เพือ่ทดสอบวา่สามารถใชนิ้ยามนั้น ๆ ไดใ้นกรณีเฉพาะทุก ๆ กรณีหรือไม่การอา้งเหตุผลแบบวภิาษ
วิธีของโสกราตีสและเพลโตมีลักษณะเป็น “การพิสูจน์โดยยกตัวอย่างตรงข้าม” (Disproof by 
Counter Example) ซ่ึงหมายถึง “การพิสูจน์ว่าขอ้เสนอเป็นเท็จโดยหาตวัอยา่งที่ตรงขา้มมาหักลา้ง” 
(ชาตรี เมืองนาโพธ์ิ, 2511:112)  
      ตวัอยา่งการอา้งเหตุผลแบบวิภาษวิธีของโสกราตีส ไดแ้ก่ การสนทนา
ระหว่างโสกราตีสกบัยไูธรโฟร (Euthyphro) (Grube, 1981:11-12) โดยโสกราตีสขอให้ยูไธรโฟร
ให้นิยามความหมายของ "การปฏิบตัิศาสนธรรม” (Piety)ยไูธรโฟรกล่าว่า “ส่ิงที่เป็นที่ชอบใจของ
เทพเจา้ทั้งหลายคือการปฏิบติัศาสนธรรม ส่วนส่ิงที่ไม่ชอบใจเทพเจา้ทั้งหลายก็คือการกระท าที่ขดั
กบัศาสนธรรม” นิยามดงักล่าวของยไูธรโฟรตั้งอยูบ่นสมมุติฐานที่วา่ เทพเจา้ทุกองคจ์ะมีความเห็น
ที่ตรงกัน ซ่ึงจะท าให้มีทศันะเร่ืองส่ิงที่ชอบใจและไม่ชอบใจที่เหมือนกนั ส่งผลใหนิ้ยามของการ
ปฏิบติัศาสนธรรมมีความแน่นอนตายตวัโสกราตีสโตแ้ยง้โดยการยกตวัอยา่งวา่ บรรดาเทพเจา้เองก็
มีความเห็นที่ไม่ตรงกนัในบางกรณี เช่น เร่ืองความถูก-ผิด ซ่ึงยไูธรโฟรก็ยอมรับ ดงันั้น ทศันะเร่ือง
ส่ิงที่ชอบใจและไม่ชอบใจของเทพเจา้ในบางกรณีก็อาจแตกต่างกนัได ้เม่ือเป็นดงัน้ี ส่ิงที่เป็นที่ชอบ



 

 

21 

ใจของเทพเจา้องคห์น่ึงในบางกรณีอาจไม่เป็นส่ิงที่เป็นที่ชอบใจของเทพเจา้องคอ่ื์นก็ได ้ดว้ยเหตุน้ี 
การปฏิบติัศาสนธรรมในความเห็นของเทพเจา้องค์หน่ึงอาจกลายเป็นการกระท าที่ขดักับศาสน
ธรรมในความเห็นของเทพเจา้อีกองค์หน่ึง หรือในทางกลับกัน การกระท าที่ขดักบัศาสนธรรมใน
ความเห็นของเทพเจา้องคห์น่ึงอาจกลายเป็นการปฏิบตัิศาสนธรรมในความเห็นของเทพเจา้อีกองคห์น่ึง 
เช่นน้ีจะเท่ากบัว่า ส่ิงที่เป็นที่ชอบใจของเทพเจา้ทั้งหลายจะเป็นทั้งการปฏิบติัศาสนธรรมและการกระท า
ที่ขดักบัศาสนธรรมในเวลาเดียวกัน ดังนั้น นิยามของยูไธรโฟรจึงยงัไม่ชัดเจนเพียงพอเพราะมี
ตวัอย่างให้แยง้ได้ส่วนตวัอย่างการพิสูจน์โดยยกตวัอย่างตรงขา้มของเพลโต ไดแ้ก่ การสนทนา
ระหว่างโสกราตีสกบัเซฟาลุส (Cephalus) (Barnet &Bedau, 1993:189) โดยโสกราตีสถามเซฟาลุส
ให้นิยามการกระท าที่ถูกตอ้ง (Right Conduct) เซฟาลุสตอบว่า “การรักษาค าพูดคือการกระท าที่
ถูกตอ้ง” โสกราตีสปฏิเสธนิยามดงักล่าวโดยช้ีใหเ้ห็นวา่ ในบางกรณีการรักษาค าพดูก็ไม่ใช่การกระท า
ที่ถูกตอ้งเสมอไป เช่น ถา้เรายมือาวุธจากชายคนหน่ึงโดยสญัญาที่จะคืนให้เขา เม่ือใดก็ตามที่เขามา
ขอคืน วนัหน่ึงเขาไดเ้ขา้มาขออาวธุของเขาคืนพร้อมกบักล่าววา่ เขาตั้งใจที่จะใชอ้าวธุนั้นไปสงัหาร
เพือ่นบา้นของเขา การคืนอาวธุใหช้ายผูน้ั้นตามสัญญาอาจเป็นเหตุใหเ้พือ่นบา้นของชายผูน้ั้นตายได ้
และการมีส่วนร่วมในการท าใหผู้อ่ื้นตายยอ่มไม่ถือวา่เป็นการกระท าที่ถูกตอ้ง เช่นน้ีจะเท่ากบัวา่การ
รักษาค าพดูเป็นทั้งการกระท าที่ถูกตอ้งและการกระท าที่ไม่ถูกตอ้งในเวลาเดียวกนั ดงันั้น นิยามของ
เซฟาลุสจึงยงัไม่ชดัเจนเพยีงพอเพราะมีตวัอยา่งใหแ้ยง้ได ้

3. วภิาษวธีิของคา้นท ์
      “วภิาษวธีิ” ของคา้นท ์(Immanuel Kant) (พ.ศ. 2267-2347 หรือ ค.ศ. 

1724-1804)มีช่ือเรียกโดยเฉพาะว่า “อุตตรวิภาษวิธี” (Transcendental Dialectic) ซ่ึงเป็นการอ้าง
เหตุผลที่แสดงให้เห็นว่า การใชเ้หตุผลภาคทฤษฎี(Theoretical Reason) เพื่ออธิบายความจริงสูงสุด 
(Noumenon) ที่อยู่เหนือประสบการณ์จะท าให้เกิดความขดัแยง้ขึ้นเสมอไป (Edwards, 1967:385)
การอธิบายความจริงสูงสุดจะท าไดโ้ดยผา่นการใชเ้หตุผลภาคปฏิบติั (Practical Reason)เท่านั้นโดย
ปกติ กระบวนการรับ รู้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ (Phenomena) ของมนุษยโ์ดยเหตุผลภาคทฤษฎี
จะตอ้งผ่านโครงสร้างการท างานของจิต 2 ส่วน ไดแ้ก่ โครงสร้างของประสาทสัมผสั (Pure Form 
of Sensibility) และโครงสร้างของความเขา้ใจ (Pure Form of Understanding)ซ่ึงจะเป็นตวัการที่ท  า
ให้การรับรู้เกิดการบิดเบือนไปจากความเป็นจริง ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ถูกรับรู้โดยเหตุผลภาคทฤษฎี
จึงไม่ใช่ความรู้ที่แทจ้ริง (สุมาลี ฉิมตระกูล, 2520: 56) 
      เนื่องจากว่า เหตุผลภาคทฤษฎีเกี่ยวขอ้งก ับประสบการณ์ทาง
ประสาทสัมผสัเท่านั้น ดงันั้น เม่ือน าเหตุผลภาคทฤษฎีมาใชใ้นการอธิบายความจริงสูงสุดซ่ึงมีอยู่
จริงในตนเองและอยูเ่หนือวสิัยของประสบการณ์จะหย ัง่ถึงได ้(เจษฎา ทองรุ่งโรจน์, 2547: 147) จึง
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ประสบกบัความขดัแยง้เสมอไป เช่น มโนทศัน์ที่ว่า “โลกถูกจ ากดัดว้ยกาลและอวกาศ” กบั “โลก
ไม่มีขอบเขต” ซ่ึงยากที่จะตดัสินให้เด็ดขาดได้ว่ามโนทศัน์ใดถูกตอ้ง (ภทัรพร สิริกาญจน, 2520: 
114-115) 
      ในทางตรงกนัขา้ม เหตุผลภาคปฏิบติัไม่ถูกจ ากดัอยูด่ว้ยประสบการณ์
ทางประสาทสัมผสัจึงสามารถรับรู้ความจริงสูงสุดไดโ้ดยไม่ถูกบิดเบือนจากโครงสร้างการท างาน
ของจิต ส่งผลให้สามารถหย ัง่รู้ความจริงสูงสุดไดโ้ดยตรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความจริงสูงสุดที่เก่ียวกบั
ศีลธรรมอนัเป็นสากล 

4. วภิาษวธีิของเฮเกลและมาร์กซ์ 
      การสงัเคราะห์แบบวิภาษวธีิ (dialectic) ในทศันะของจอร์จ วลิเฮล์ม 
ฟรีดริช เฮเกิล(Georg Wilhelm Friedrich Hegel) (พ.ศ.2313-2374 หรือ ค.ศ. 1770-1831) จะหมายถึง
ปรากฏการณ์ทางอภิปรัชญาซ่ึงถูกบญัญติัใหมี้ช่ือเรียกในภาษาไทยวา่ “ปฏิพฒันาการ” (ราชบณัฑิตยสถาน, 
2540: 27) โดยเฮเกลมองว่า โลกคือการแสดงออกของจิตสัมบูรณ์ (Absolute Spirit) ที่มีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ืองผา่นความขดัแยง้ระหวา่งส่ิงที่มีอยูเ่ดิม (Thesis)กบัส่ิงตรงกนัขา้ม (Antithesis) ทั้งสองส่ิง
จะคล่ีคลายไปส่งผลใหเ้กิดสภาพใหม่ (Synthesis) ขึ้น (Magill, 1995:541) ต่อมาคาร์ล มาร์กซ์ (Karl 
Marx) (พ.ศ. 2361-2426 หรือ ค.ศ. 1818-1883) ได้ดัดแปลงวิภาษวิธีของเฮเกลไปใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ทางวตัถุ (Robertson, 2004:144-145) โดยถือว่าความจริงแทค้ือวตัถุเท่านั้น ไม่ใช่จิต
อย่างที่ เฮเกลเชื่อ “วิภาษวิธี” ในล ักษณะน้ีจึงเรียกว่า “วตัถุนิยมปฏิพฒันาการ” (Dialectical 
Materialism)ซ่ึงเป็นการอธิบายความเปล่ียนแปลงทางสังคมจากสังคมแบบพึ่งพาเกษตรกรรมมา
เป็นสงัคมศกัดินา จากนั้นก็เปล่ียนมาเป็นสงัคมอุตสาหกรรม และกา้วเขา้สู่สงัคมทุนนิยมในปัจจุบนั 
แต่มาร์กซ์เช่ือวา่ พฒันาการขั้นต่อไปของทุนนิยมกค็ือคอมมิวนิสตซ่ึ์งถือเป็นจุดส้ินสุดของวตัถุนิยม
วภิาษวิธีโดยมาร์กซ์ ไดใ้ห้ความส าคญัในกระบวนการสังเคราะห์ไดแ้ก่ การหาขอ้สรุปเดิม(thesis) 
การต่อตา้นขอ้สรุปเดิม(anti-thesis) และการสงัเคราะห์ขอ้สรุปเก่ากบัใหม่(synthesis) เพือ่ไดส่ิ้งใหม่
(กฤษฎา ภูมิศิริรักษ,์2554:18)   
     จากที่กล่าวมาในขา้งตน้ ผูศึ้กษาสามารถสรุปแนวคิดการสงัเคราะห์เชิง
วภิาษวธีิของนกัคิดต่างๆดงัตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบแนวคิดการสงัเคราะห์เชิงวภิาษวธีิของนกัคิดต่างๆ  
การสังเคราะห์แบบ
วิภาษวิธี 

วิธีการ ข้อสรุปที่ได้ 

วิภาษวิธีของซีโน -แสดงให้เห็นความขดัแยง้ในการอา้ง
เหตุผลของฝ่ายตรงขา้ม 
-ช้ีให้เห็นความขดัแยง้ระหว่าง
ประสบการณ์กบัเหตุผล 
-การปฏิเสธเพ่ือยืนยนัในส่ิงท่ีตรงขา้ม 
 

-เหตุผลเหนือกว่าประสบการณ์ 

วิภาษวิธีของโสกราตีส
และเพลโต 

วิธีการแสวงหาความจริงผา่นการสนทนา 
มีวิธีการส าคญัอยู ่5 ประการ ไดแ้ก่ 
1.เสแสร้งว่าไม่รู้ (Ironic) 
2.สนทนา (Conversation) 
3.หาค าจ ากดัความ(Definition) 
4. อุปนยั (Induction) 
5. นิรนยั (Deduction) 

-การพิสูจน์ว่าขอ้เสนอเป็นเทจ็
โดยหาตวัอยา่งท่ีตรงขา้มมา
หกัลา้ง 
-เนน้หนกัในทางจริยศาสตร์ 

วิภาษวิธีของคา้นท ์
 

กระบวนการรับรู้ปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
(Phenomena) ของมนุษย ์
-เหตุผลภาคทฤษฎี ตอ้งผา่นโครงสร้าง
การท า งานของจิต 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
1.โครงสร้างของประสาทสมัผสั (Pure 
Form of Sensibility) และ 
2. โครงสร้างของความเขา้ใจ (Pure Form 
of Understanding) 
   ทั้งสองส่วนบิดเบือนความจริง ดงันั้น
การอธิบายความจริงสูงสุดจะท าไดโ้ดย
ผา่นการใชเ้หตุผลภาคปฏิบติั (Practical 
Reason)เท่านั้น 

-โครงสร้างของจิตบิดเบือน
ความจริง 
-แสดงให้เห็นความขดัแยง้ใน
การอา้งเหตุผลในการอธิบาย
ความจริงสูงสุด 
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ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบแนวคิดการสงัเคราะห์เชิงวภิาษวธีิของนกัคิดต่างๆ (ต่อ) 
การสังเคราะห์แบบ
วิภาษวิธี 

วิธีการ ข้อสรุปที่ได้ 

วิภาษวิธีของเฮเกลและ
มาร์กซ์ 

-เฮเกล มองว่า โลก คือการแสดงออกของ
จิตสมับูรณ์ (Absolute Spirit) ท่ีมีการ
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองผา่นความขดัแยง้
ระหว่างส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม (Thesis)กบัส่ิง
ตรงกนัขา้ม (Antithesis) ทั้งสองส่ิงจะ
คล่ีคลายไปส่งผลให้เกิดสภาพใหม่ 
(Synthesis) 
-มาร์กซ์ มองว่า การสงัเคราะห์มีวิธีการ3
ส่วน ไดแ้ก่ 
1) ขอ้สรุปเดิม(thesis)  
2)การต่อตา้นขอ้สรุปเดิม(anti-thesis) 
และ3) การสงัเคราะห์ขอ้สรุปเก่ากบัใหม่
(synthesis) 

อธิบายปรากฏการณ์ทางวตัถ ุ
 

 
     จากการเปรียบเทียบ “วิภาษวิธี” ในทศันะของนักปรัชญาตะวนัตกแต่

ละท่านจะแตกต่างกนัเพยีงไรก็ตาม หากพจิารณาอยา่งละเอียดแลว้จะพบวา่วภิาษวธีิแบบตะวนัตกมี
ลกัษณะที่ส าคญัอยู ่2 ประการ กล่าวคือ มีความเก่ียวขอ้งกบัวธีิการใชเ้หตุผลรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
และมีความสัมพนัธ์กับความขดัแยง้ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือหลายส่ิง ทั้งน้ีการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษา
เลือกใช้วิธีการสังเคราะห์แบบวิภาษวิธี(dialectic) ของเฮเกล(Hegel)และมาร์กซ์ (Karl Marx)  
เน่ืองจากเห็นวา่เป็นวธีิการสงัเคราะห์อยา่งเป็นระบบ(system)และมีแบบแผนในการแสวงหาความรู้
และความจริงอยา่งชดัเจน  ซ่ึงมีโครงสร้างวธีิการการสงัเคราะห์แบ่งออกเป็นสามส่วนไดแ้ก่ การหา
ขอ้สรุปเดิม(thesis) การต่อตา้นขอ้สรุปเดิม(anti-thesis) และการสังเคราะห์ข้อสรุปเก่ากับใหม่
(synthesis) เพือ่น าไปสู่การสร้างรูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนใประเทศไทยต่อไป 
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2.  แนวคดิเกี่ยวกับรูปแบบ 
 แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบมีแนวคิดและรายละเอียดดงัน้ี  
 2.1ความหมายของรูปแบบ 
              ค าว่า  “รูปแบบ”(Model)  สามารถเรียกได้หลากหลาย บางคร้ังเรียกว่า ตวัแบบ 
นักวิชาการบางท่านเรียกทบัศพัท์ว่า โมเดล ซ่ึงมีความหมายหลายประการ  ทั้งน้ีนักวิชาการไดใ้ห้
ความหมายของรูปแบบทั้งในลกัษณะที่คลา้ยคลึงกนัและแตกต่างกนั ซ่ึงพอจะสรุปความหมายของ
รูปแบบที่นกัวชิาการส่วนใหญ่ใหค้วามคิดเห็นไวไ้ดใ้น 5ลกัษณะกล่าวคือ 

1. รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่เป็นแบบอย่าง และแบบล าลองที่
เหมือนของจริงทุกอย่างแต่มีขนาดเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นกวา่ปกติ นกัวชิาการที่ให้ความหมาย ของ
รูปแบบในลักษณะน้ี เช่น ถวลัยรั์ฐ  วรเทพพุฒิพงษ์ (2540:21-23), เสรี ชัดแช้ม (2538:3), Good 
(1973: 25), Smith, (1961: 461-462) และ Webster  (1983:1154) 

2. รูปแบบ หมายถึง ส่ิงที่แสดงโครงสร้างของความเก่ียวขอ้งระหว่างชุดของ ปัจจยั
หรือตวัแปรต่าง ๆ หรือองคป์ระกอบที่ส าคญัในเชิงความสมัพนัธห์รือเหตุผลซ่ึงกนัและกนั เพือ่ช่วย
เขา้ใจขอ้เท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ นักวชิาการที่ใหค้วามหมายของ
รูปแบบในลกัษณะน้ี ได้แก่ เสรี  ชดัแชม้ (2538:3), อุทยั  บุญประเสริฐ (2546:31), อุทุมพร  จามรมาน 
(2541:22), Bardo and Hartman (1982: 70), Good (1973), Keeves (1988: 559) และ Willer (1967: 15) 

3. รูปแบบ หมายถึง ลกัษณะที่พงึปรารถนาซ่ึงมีลกัษณะเป็นอุดมคติ หรือเกิดไดย้าก
ในโลกของความเป็นจริง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส่ิงที่เราอยากไดก้บัความสามารถที่จะหาส่ิงที่ตอ้งการนั้น
แตกต่างกนัมาก เช่น เมืองในอุดมคติ นักวิชาการที่ให้ความหมายของรูปแบบในลักษณะน้ี ไดแ้ก่ 
ถวลัยรั์ฐ วรเทพพฒิุพงษ ์(2540:21-23) 

4. รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผ่านการทดสอบความแม่นตรง (validity) และ
ความน่าเช่ือถือ (reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ความสมัพนัธ์ระหว่าง ตวัแปรโดย
วธีิการทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิติไดด้ว้ย นักวิชาการที่ให้ความหมายของรูปแบบในลกัษณะน้ี 
ไดแ้ก่ ถวลัยรั์ฐ วรเทพพฒิุพงษ ์(2540:21-23) และ Willer (1967: 15) 

5. รูปแบบ คือ วิธีที่บุคคลใดบุคคลหน่ึงไดถ่้ายทอดความคิด ความเขา้ใจ ตลอดจน
จิตนาการของคนที่มีต่อปรากฏการณ์ หรือเร่ืองราวใด ๆ ใหป้รากฏในลกัษณะของการส่ือสารใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง รูปแบบจึงเป็นแบบจ าลองในลกัษณะเลียนแบบ หรือเป็นรูปแบบที่ใชเ้ป็น
แบบอยา่งเป็นแผนผงัหรือแบบแผนของการด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อเน่ืองดว้ยความสมัพนัธ์
เชิงระบบ(เยาวดี วบิูลยศ์รี,2536) 
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  จากที่กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ รูปแบบ หมายถึง ส่ิงที่สร้างหรือพฒันาขึ้น
จากแนวคิด ทฤษฎีที่ไดศึ้กษามาของผูส้ร้างเองเพื่อถ่ายทอดความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ โดยใช้
ส่ือที่ท  าใหเ้ขา้ใจไดง่้ายและกระชบัถูกตอ้ง และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกบัปรากฏการณ์จริง
ไดเ้พือ่ช่วยใหต้นเองและคนอ่ืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนขึ้น 
 2.2 ประเภทของรูปแบบ 
               รูปแบบมีหลายประเภทดว้ยกนัซ่ึงนกัวชิาการดา้นต่าง ๆ ก็ไดจ้ดัแบ่งประเภทต่างกนั
ออกไป ส าหรับรูปแบบทางการศึกษาและสงัคมศาสตร์นั้น ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ (Keeves, 
1988: 561-565) 

1. Analogue Model เป็นรูปแบบที่ใชก้ารอุปมาอุปมยัเทียบเคียงปรากฏการณ์ซ่ึงเป็น
รูปธรรมเพื่อสร้างความเขา้ใจในปรากฏการณ์ที่เป็นนามธรรม เช่น รูปแบบในการท านายจ านวน
นกัเรียนที่จะเขา้สู่ระบบโรงเรียน ซ่ึงอนุมานแนวคิดมาจากการเปิดน ้ าเขา้และปล่อยน ้ าออกจากถงั 
นักเรียนที่จะเข้าสู่ระบบเปรียบเทียบไดก้บัน ้ าที่เปิดออกจากถงั ดงันั้นนกัเรียนที่คงอยูใ่นระบบจึง
เท่ากบันกัเรียนที่เขา้สู่ระบบลบดว้ยนกัเรียนที่ออกจากระบบ เป็นตน้ 

2. Semantic Model เป็นรูปแบบที่ใชภ้าษาเป็นส่ือในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏ 
การณ์ที่ศึกษาดว้ยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพือ่ใหเ้ห็นโครงสร้างทางความคิด องคป์ระกอบ และ
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของปรากฏการณ์นั้น ๆ เช่น รูปแบบการสอนของ Joyce and Weil 
(1985: 41) เป็นตน้ 

3. Mathematical Model เป็นรูปแบบที่ใชส้มการทางคณิตศาสตร์เป็นส่ือในการแสดง
ความสมัพนัธข์องตวัแปรต่าง ๆ รูปแบบประเภทน้ีนิยมใชก้นัทั้งในสาขาจิตวิทยาและศึกษาศาสตร์ 
รวมทั้งการบริหารการศึกษาดว้ย 

4. Causal Model เป็นรูปแบบที่พฒันามาจากเทคนิคที่เรียกว่า Path Analysis และ
หลกัการสร้าง Semantic Model โดยการน าเอาตวัแปรต่าง ๆ มาสัมพนัธ์กนัเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้น 
เช่น The Standard Deprivation Model ซ่ึงเป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของบิดา มารดา สภาพแวดลอ้มทางการศึกษาที่บา้น และระดบัสติปัญญาของเด็ก 
เป็นตน้ 
               Schwirian (อ้างถึงใน Bardo and  Hardman, 1982: 70-72) นักนิเวศวิทยาคนส าคญั
ไดแ้บ่งประเภทของรูปแบบดว้ยการอธิบายลกัษณะจากลกัษณะของเมืองออกเป็นรูปแบบที่อธิบาย
โดยลกัษณะพื้นที่และรูปแบบที่อธิบายโดยลกัษณะของประชากรรูปแบบที่ใชใ้นในการอธิบายโดย
พื้นที่นั้นมีจุดมุ่งหมายในการบรรยายลักษณะของเมืองว่ามีลักษณะเช่นไร เช่น Concentric Zone 
Model และ Social Area Analysis Model เป็นต้น ส าหรับรูปแบบที่ใช้อธิบายคุณลักษณะของ
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ประชากรเมืองนั้น เป็นรูปแบบที่เสนอแนวคิดในการอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของประชากรเมืองต่างๆ 
เช่น Residential Segregation Model เป็นตน้ 
 2.3 คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี 
               Keeves (1988: 560) กล่าวว่า รูปแบบที่ใชป้ระโยชน์ได ้ควรจะมีขอ้ก าหนด (requirement) 
4 ประการ คือ 

1. รูปแบบ ควรประกอบด้วยความสัมพนัธ์อยา่งมีโครงสร้าง (structural relationship) 
มากกวา่ความสมัพนัธท์ี่เก่ียวเน่ืองกนัแบบรวม ๆ (associative relationship) 

2. รูปแบบ ควรใชเ้ป็นแนวทางการพยากรณ์ผลที่จะเกิดขึ้นงสามารถถูกตรวจสอบ
ไดโ้ดยการสงัเกต ซ่ึงเป็นไปไดท้ี่จะทดสอบรูปแบบพื้นฐานของขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ด ้

3. รูปแบบ ควรจะตอ้งระบุหรือช้ีให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเร่ืองที่ศึกษา ดงันั้น
นอกจากรูปแบบจะเป็นเคร่ืองมือในการพยากรณ์ได ้ควรใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 

4. รูปแบบ ควรเป็นเคร่ืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ และสร้างความสัมพันธ์
ของตวัแปรในลกัษณะใหม่ ซ่ึงเป็นการขยายในเร่ืองที่ก  าลงัศึกษา 
 2.4 การสร้างหรือพัฒนารูปแบบ 
  ผูว้ิจยัจะสร้างหรือพฒันารูปแบบขึ้นมาก่อน  เป็นรูปแบบตามสมมุติฐาน  โดยการศึกษา
คน้ควา้ทฤษฎี  แนวความคิด  รูปแบบ  (ที่มีผูพ้ฒันาไวแ้ลว้ในเร่ืองเดียวกนัหรือเร่ืองอ่ืน ๆ)  และผลการศึกษา
หรือวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะช่วยให้สามารถก าหนดองคป์ระกอบหรือตวัแปรต่าง ๆ  ภายในรูปแบบ  
รวมทั้งลกัษณะความสมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ  หรือตวัแปรเหล่านั้น  หรือล าดบัก่อนหลงัของ
แต่ละองคป์ระกอบในรูปแบบในการพฒันารูปแบบนั้น  จะตอ้งใชห้ลกัของเหตุผลเป็นรากฐานส าคญั  
และการศึกษาคน้ควา้มากจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันารูปแบบอยา่งยิง่  ผูว้ิจยัอาจคิดโครงสร้าง
ของรูปแบบขึ้นมาก่อน  แลว้ปรับปรุงโดยอาศยัขอ้สนเทศจากการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎี  แนวความคิด  
รูปแบบ  หรือผลการวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  หรือท าการศึกษาองคป์ระกอบยอ่ยหรือตวัแปรแต่ละตวั  แลว้
คดัเลือกองคป์ระกอบยอ่ยหรือตวัแปรที่ส าคญั  ประกอบกนัขึ้นเป็นโครงสร้างของรูปแบบก็ได ้
  การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ 
  หลงัจากที่ไดพ้ฒันารูปแบบในขั้นแรกแลว้  จ  าเป็นที่จะตอ้งทดสอบความเที่ยงตรง
ของรูปแบบ  ดังกล่าว  เพราะรูปแบบที่พฒันาขึ้นนั้นถึงแมว้่าจะพฒันาโดยมีรากฐานจากทฤษฎี  
แนวความคิดรูปแบบของคนอ่ืน  และผลการวิจยัที่ผ่านมาก  แต่ก็เป็นเพียงรูปแบบตามสมมติฐาน  
ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลในสถานการณ์จริง  หรือท าการทดลองน าไปใชใ้นสถานการณ์จริง  
เพื่อทดสอบดูว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวงัหรือไม่  (ในขั้นน้ี
บางคร้ังจึงใชค้  าวา่การทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบ) 
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  ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในสถานการณ์จริง  หรือทดลองใชรู้ปแบบที่พฒันาใน
สถานการณ์จริงจะช่วยให้ทราบอิทธิพลหรือความส าคญัขององคป์ระกอบยอ่ยหรือตวัแปรต่าง ๆ  
ในรูปแบบและอิทธิพลหรือความส าคญัของกลุ่มองคป์ระกอบหรือกลุ่มตวัแปรในรูปแบบ  ผูว้ิจยั
อาจปรับปรุงแบบใหม่โดยตดัองคป์ระกอบหรือตวัแปรที่พบว่ามีอิทธิพลหรือมีความส าคญัน้อย
ออกจากรูปแบบของตน  ซ่ึงจะท าใหไ้ดรู้ปแบบที่เหมาะสมยิง่ขึ้น 
  
3.แนวคดิเกี่ยวการจัดการ 
 การจดัการในภาษาอังกฤษนิยมใช้อยู่ 2 ค า คือ Administration   และ Management มี
ความหมายเช่นเดียวกนั แต่ใชต่้างกนั ดงัน้ี 
 Administration มีรากศพัท ์มาจากภาษาลาติน  “administrae” แปลว่า ช่วยเหลือ  
(Assist) หรืออ านวยการ  (Direct) การบริหารมีความสัมพนัธ์และมีความหมายใกลเ้คียงกบัค  า
ว่า “minister” หรือ “ministrare” ในภาษาละตินซ่ึงหมายถึง การรับใช้หรือผูรั้บใช้ หรือผูรั้บใช้รัฐ 
คือ รัฐมนตรี ส าหรับความหมายดั้ งเดิมของค าว่า administer หมายถึง การติดตามดูแลส่ิงต่างๆ   
(Owen E. Hughes, 2003) โดยมีนกัวชิาการไดใ้หค้  านิยามดงัน้ี 
 การบริหาร หมายถึงศิลปะของการท างานให้ส าเร็จโดยใช้ผูอ่ื้น (The art  of  getting  
things  done  through  people) (Follett, อา้งใน  Daft, 1991) 
 การบริหาร หมายถึง  กระบวนการวางแผน  การจดัองค์การ  การสั่งการ  และการควบคุม 
ทรัพยากรขององคก์าร (วสัดุ  คน  ขอ้มูล งบประมาณ เป็นตน้) เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้
(สมยศ  นาวกีาร, 2544) 
 Management หมายถึง การจดัการและด าเนินการตามนโยบายที่ก  าหนดไว ้เป็นการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (Implementation) และนิยมใช้ในการบริหารธุรกิจ ในภาคเอกชนเช่น Ward 
management , personal  management  เป็นตน้  
 ทั้งน้ีนักวิชาการด้านการจดัการไม่นิยมให้ค  าจ  ากัดความการจดัการหรือการบริหาร 
เน่ืองจากมีขอบข่ายและความหมายเกินกว่าจะนิยามดว้ยประโยคสั้น  ๆเพยีงไม่ก่ีประโยคได ้ค  านิยามที่
นกัวชิาการในสมยัก่อนนิยามไดแ้ก่ความหมายองคป์ระกอบ (บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมแรง
ร่วมใจกนัปฏิบติัเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกนั) โดยดูว่ากิจกรรมใดบา้งที่เขา้ข่ายลกัษณะงามตามภารกิจ
ของการจดัการ อยา่งไรก็ตามนกัวชิาการดา้นการจดัการในปัจจุบนัมีความเห็นไปในทางเดียวกนัว่า
ควรใหค้  านิยามความหมายของการจดัการหรือการบริหารเพื่อใชเ้ป็นแนวทางร่วมกนัในการอธิบาย
ขอบข่ายของลกัษณะการจดัการ แมจ้ะไม่สามารถอธิบายไดค้รอบคลุม หรืออธิบายไดเ้พยีงบางส่วน
เท่านั้นก็ตาม ก็เป็นส่ิงที่ควรกระท าเพือ่ใหเ้กิดความกระจ่างชดัเจนขึ้น 
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 ค าว่า “การจัดการ” มีนักวชิาการหลายท่านให้ค  านิยามและให้แนวคิดที่ส าคญัเก่ียวกบั
เร่ืองน้ีไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่นักคิด อองรี ฟาโยล์ (Henri-Fayol, 1949 ) ได้กล่าวเป็นคนแรกไวใ้น
หนั งสื อ  General and Industrial เขี ยน เป็นภาษาฝร่ังเศสในปี  ค .ศ . 1916 และถูกแปลเป็น
ภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1949  โดยให้ค  านิยามของค าว่า “การจดัการ” หมายถึง กระบวนการน า
ทรัพยากรการบริหารมาใช้ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามขั้นตอนการบริหาร ได้แก่ การวางแผน
(Planning) การจดัการองค์การ (Organizing)การช้ีน า ( Leading ) การควบคุม ( Controlling ) โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี (Henri-Fayol, 1949 อา้งใน นพดล เหลืองภิรมย,์2556) 
 1. การวางแผน  (Planning) 
  การวางแผนเปรียบเสมือนความพยายามในการเช่ือมระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบนัและ
อนาคตซ่ึงสามารถบรรลุเป้าหมายผลลพัธท์ี่ตอ้งการไดด้ว้ยการบริหารที่ถูกตอ้งและความพร้อมของ
องคก์าร   กระบวนการวางแผนจะตอ้งประกอบดว้ยผูบ้ริหารและผูท้ี่เก่ียวขอ้งภายในองคก์ารการวางแผน
จะช่วยให้องค์การเลือกขอ้ได้เปรียบจากโอกาสภายนอกมาใช้ประโยชน์และลดผลกระทบจาก
อุปสรรคภายนอกใหน้้อยที่สุด โดยอาศยัเหตุการณ์ ประสบการณ์ ในอดีตและปัจจุบนัเพื่อคาดคะเน
เหตุการณ์ที่จะเกิดขั้นในอนาคต เพื่อการ บรรลุเป้าหมายผลลพัธ์ที่ตอ้งการ การวางแผน ประกอบด้วย 
การพฒันาภารกิจ  (Mission) โดยอาศยักรอบวิสัยทศัน์ การคาดคะเนเหตุการณ์ปัจจุบนั เหตุการณ์
อนาคตและแนวโนม้ การก าหนดวตัถุประสงค ์และการเลือกกลยทุธท์ี่จะน ามาใชอ้งคก์ารที่ประสบ
ความส าเร็จส่วนใหญ่มองเห็นหรือสามารถท านายอนาคตขององคก์ารที่จะเกิดขึ้นมากกวา่ที่จะรอตั้ง
รับผลกระทบจากอิทธิพลสภาพแวดลอ้มภายนอกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต  การตดัสินใจ 
การปรับตวัเป็นส่ิงจ าเป็น ส าหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
จุดเร่ิมตน้ของความส าเร็จที่ดีขององค์การ คือการวางแผนที่เหมาะสม แม่นย  า ยดืหยุ่น มีประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพ 
 2. การจัดองค์การ  (Organizing)  
  หมายถึง การจดัความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่างๆ  ขององค์การ เพื่อรวมกนัเขา้เป็น
องคก์าร หรือฝ่ายต่างๆ  ที่มีประสิทธิภาพ สามารถท างานบรรลุเป้าหมายได ้โดยการพจิารณาถึงส่ิง
ที่ตอ้งการท าขององคก์ารตามล าดบัความส าคญัและล าดบัขั้นตอนกระบวนการต่างๆ ที่ไดว้างแผน
ไว ้ รวมไปถึงโครงสร้างองคก์าร  ภารกิจตามล าดบัก่อนหลงัตลอดจนความส าคญัของฝ่ายต่างๆ  ในแต่
ละช่วงเวลาการเจริญเติบโตต่างๆ  และอัตราก าลังขององค์การการจดัองค์การที่ดีและเหมาะสม
จะสามารถจูงใจผูบ้ริหารและผูท้ี่เก่ียวขอ้งภายในองคก์ารมองเห็นความส าคญัและให้ความร่วมมือ
การจดัองคก์ารสามารถท าไดโ้ดย การก าหนดลกัษณะเฉพาะของงาน โดยการแบ่งงานประกอบดว้ย
งานที่ก  าหนดออกมาเป็นหน่วยยอ่ยๆ  หรือแผนก การจดัแผนก และการมอบอ านาจหนา้ที่ การแยก
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งานหลักออกเป็นงานยอ่ยตามการพฒันารายละเอียดของงาน  (Job Description) และขอ้ก าหนดต่างๆ 
ของงาน  (Job Specification) ร่วมกับการก าหนดแผนกในโครงสร้างขององค์กร  (Organization 
Structure) ขอบเขตของการควบคุม  (Span of Control) ซ่ึงหมายถึงจ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่อ
ผูบ้งัคบับญัชาตลอดจนสายการบงัคบับญัชา  (Chain of Command) ที่เหมาะสม รูปแบบทัว่ไปของ
การจดัแผนก เช่น ตามหน้าที่  (Functional)   ตามฝ่าย  (Divisional) ตามหน่วยธุรกิจเชิงกลยทุธ ์ 
(Strategic  Business Unit: SBU) เป็นตน้ผูบ้ริหารที่มีความรับผิดชอบมากกว่าย่อมจะมีอ านาจหน้าที่
มากกว่าเสมอและขณะเดียวกนัก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการควบคุมโดยใชอ้  านาจหน้าที่
ดงักล่าว รายละเอียดดงัแผนภาพดงัต่อไปน้ี (นพดล เหลืองภิรมย,์2556) 
 

 
 
 
 
 
           
   
แผนภาพที ่1แสดงการระบุขอบเขตของงานและ การก าหนดความรับผดิชอบตามหนา้ที่  (Functional)   

 
 
 
 
 
           
 

แผนภาพที ่2 แสดงการระบุขอบเขตของงานและ การก าหนดความรับผิดชอบตามหน่วยธุรกิจ
เชิงกลยทุธ ์ (Strategic Business Unit: SBU) 
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2.1 การก าหนดสายการบงัคบับญัชา  และขอบเขตของการควบคุมสายการบงัคบับญัชา  
(Chain of command) คือ สายงานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ในลกัษณะที่ท  าใหท้ราบวา่ควรมอบหมายงานใหก้บัผูใ้ด และใครเป็นผูมี้อ  านาจออกค าสัง่   

1. สายการบังคบับัญชา   มีลกัษณะที่ส าคญัอยู ่ 3  ประการดว้ยกนัคือ 
    ประการที่หน่ึง แสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะของอ านาจหนา้ที่   (Authority aspect) 
ซ่ึงหมายถึง สายการบงัคบับญัชาที่แสดงให้เห็นถึงอ านาจหนา้ที่ที่ผูบ้ริหารสามารถจะออกค าสั่งให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติัตามค าสั่งโดยชอบดว้ยกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ารเพื่อให้
เกิดการปฏิบติังานตามแผนงานที่องคก์ารไดก้ าหนดไว ้
    ประการที่สอง  แ ส ด ง ให ้เห ็น ถ ึง ล ัก ษ ณ ะ ข อ ง ค ว า ม ร ับ ผ ิด ชอ บ  
(Responsibilityaspect) ซ่ึงหมายถึง สายการบ ังค ับบ ัญชาที่แสดงให้ทราบถึงพนัธะหรือความ
รับผิดชอบของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที่มีต่อผูบ้ริหารในการท างานตามค าสัง่ใหแ้ลว้เสร็จตามที่ผูบ้ริหาร
ไดม้อบหมายใหท้  า ไม่วา่ค  าสัง่จะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม 
    ประการที่สาม  แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของการติดต่อส่ือสาร   (Communication 
Aspect) ซ่ึงหมายถึงสายการบงัคบับญัชาจะเป็นเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารระหว่างผูบ้ริหารและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในเร่ืองเก่ียวกบัการปฏิบติังานตามแผนงานและเร่ืองอ่ืนๆ  ที่ไม่เก่ียวกบัการปฏิบติังาน 

2. ขอบเขตของการควบคุม  (Span of control)คือ จ  านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที่
ผูบ้งัคบับญัชาคนหน่ึงๆ  สามารถจะควบคุมได้ดีและมีประสิทธิภาพซ่ึงในการก าหนดขนาดของ
การควบคุมนั้นจะตอ้งพจิารณาถึงปัจจยัที่ส าคญั 4 ประการ คือ 
    ประการที่หน่ึง ระดบัขององคก์ารถา้การท างานนั้นเป็นงานที่อยูใ่นระดบัต ่า
ขององค์การและมีลักษณะของงานที่ เป็นการท างานเฉพาะอย่างที่ไม่ต้องใช้ทักษะความรู้ 
ความสามารถ ขอบเขตของการควบคุมจะกวา้งแต่ในทางกลบักนัถา้งานนั้นอยูใ่นระดบักลางหรือ
ระดบัสูงที่มีลกัษณะงานที่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและเป็นงานที่ส าคญัๆ  ซ่ึงผูบ้ริหารมีความจ าเป็น
ที่จะตอ้งติดตามควบคุม  ดูแลใกลชิ้ดกวา่ ขอบเขตของการควบคุมจะแคบลง 
    ประการที่สอง ลกัษณะของงานที่ท  าถ้างานที่มอบหมายให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ท าไม่มีลกัษณะที่แตกต่างกนัมากขอบเขตการควบคุมจะกวา้งในทางกลบักนัถา้งานที่มอบหมายให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท ามีลกัษณะที่แตกต่างกนัมากขอบเขตของการควบคุมจะแคบลง 
    ประการที่สามประเภทของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที่จะถูกควบคุมถา้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ท างานในลกัษณะที่ตอ้งใชว้ิชาชีพและตอ้งการอิสระในการท างานขอบเขตของการควบคุมจะกวา้ง
เช่นแพทยท์นายความอาจารยส์ถาปนิกวิศวกรเป็นตน้ในทางกลับกันถ้าเป็นอาชีพที่ไม่ตอ้งการ
อิสระมากนกัขอบเขตของการควบคุมจะแคบลง 
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    ประการที่ส่ี ลักษณะขององค์การหมายถึงจะตอ้งพิจารณาว่า องค์การนั้นมี
การกระจายอ านาจหรือรวมอ านาจถ้าเป็นองค์การที่มีการกระจายอ านาจเช่น มหาวิทยาล ัย
สถาบนัการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ขอบเขตของการควบคุมจะกวา้งในทางกลับกันถ้าเป็น
องคก์ารที่มีการรวมอ านาจเช่นส านกังานต ารวจแห่งชาติกองทพัขอบเขตของการควบคุมจะแคบ 

2.2 การจดัโครงสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งเจา้หนา้ที่สายงานหลกัและฝ่ายให้ค  าแนะน า
ปรึกษา  (Line and Staff  Relationships) เป็นความสัมพนัธ์ที่มีความส าคญัมากต่อการด าเนินงาน
ขององคก์าร เน่ืองจากความสัมพนัธ์ที่เกิดขึ้นจากอ านาจหน้าที่ของสมาชิกในองคก์ารแต่ละคน จะ
ส่งผลให้เห็นถึงความสามารถของบุคคลนั้นในการที่จะประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ  เพื่อให้งานที่ตน
ไดรั้บมอบหมายส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
   นกัวชิาการไดแ้บ่งหนา้ที่ของบุคลากรในองคก์ารเป็น 2  กลุ่มใหญ่ๆ   ดงัน้ี       

1. สายงานหลกั  (Line) หมายถึง ผูซ่ึ้งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์การ องค์การทุกแห่งจะต้องประกอบด้วยซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบัติการเพื่อ
ความส าเร็จขององคก์าร เช่น โรงพยาบาล หน่วยงานหลกัหรือสายงานหลกัคือ แพทย ์เป็นตน้ 

2. สายงานที่ปรึกษา  (Staff) หมายถึง ผูท้ี่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนสาย
งานหลักให้ท  างานมีประสิทธิภาพมากขึ้ น ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะงานหรือเป็นรูป
คณะกรรมการที่ปรึกษาขององคก์าร เช่น คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายวิจยั วางแผน ฝ่ายตรวจสอบ เป็นตน้ถา้
เป็นองคก์รภาครัฐเช่นสถาบนัการศึกษาสายงานที่ใหค้  าปรึกษาก็คือฝ่ายงานแผนและพฒันาเป็นตน้ 
     

 
 
 
 
 
 
     เส้นทึบ   หมายถึง  ฝ่ายปฏิบติัการ/สายงานหลกั 
     เส้นประ หมายถึง  ฝ่ายให้ค าแนะน าปรึกษา/สายงานท่ีปรึกษา 

 
แผนภาพที ่3 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างสายงานหลกักบัสายงานที่ปรึกษา 
 
 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

ผู้จัดการฝ่าย A ผู้จัดการฝ่าย B ผู้จัดการฝ่าย C 
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2.3 การจัดโครงสร้างองค์การแบบแชมรอค (Shamrock Organization) เป็นรูปแบบ
องค์การที่น าเสนอโดย Charles Handy (1989) เหตุผลที่เรียกว่า “แชมรอค” เน่ืองจากน าช่ือตน้ไม้
ประจ าชาติของประเทศไอร์แลนด์ ซ่ึงมีใบเป็นแฉก 3 ใบอยูติ่ดกนัเป็นกระจุก มาใชเ้ทียบเคียงกับ
การแบ่งกลุ่มงานในองค์การออกเป็น 3 กลุ่มที่ส าคัญ ได้แก่ กลุ่มผู ้เช่ียวชาญ (Expert) กลุ่ม
ผูป้ฏิบตัิงานจากภายนอก (Outsorce) และกลุ่มพนกังานปฏิบตัิงานบางเวลา (Part-time) โดยแนวคิด
น้ีแสดงใหเ้ห็นถึงแนวคิดการลดขนาดองคก์าร (Downsizing) ซ่ึงถือวา่เป็นแนวคิดองคก์ารสมยัใหม่ 
โดยเนน้การท างานที่มีความคล่องตวัสูง(Charles Handy,1989 อา้งในปกรณ์ ศิริประกอบ, 2553) 

3. การน า  (Leading)  
  การน าเป็นการช้ีน า จูงใจ  และสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่บุคลากรหรือพนักงานใน
องคก์ารใหป้ฏิบติังานเตม็ก าลงัความสามารถ และน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ระบุไว ้  เป็น
กระบวนการจดัการใหส้มาชิกในองคก์ารท างานร่วมกนัไดด้ว้ยวธีิการต่างๆ  การน าหรือการสั่งการ 
จึงตอ้งใชค้วามสามารถหลากหลายควบคู่กนัหรือร่วมกนัหลายๆ  แบบ อาทิ ภาวะความเป็นผูน้ าของ
ผูบ้ริหาร การจูงใจ การติดต่อส่ือสารในองคก์าร การสร้างความสมัพนัธท์ี่ดี และการท างานเป็นทีม 
เป็นตน้ การสัง่การเป็นเร่ืองของความรู้ความช านาญ ประสบการณ์ และความสามารถที่จะชกัจูงให้
พนักงานร่วมกันปฏิบติังานไปตามเป้าหมายที่ก  าหนดไวใ้ห้องคก์ารประสบความส าเร็จตามที่ได้
วางแผนไว ้
                     การน ายงัขึ้นอยูก่บัลกัษณะของผูน้ าและวฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะผูน้ าพบไดต้ั้งแต่
ผูน้ าเผเด็จการ ผูน้ าแบบอิสระเสรีสบายๆ  ผูน้ าแบบประชาธิปไตย มกัจะสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม
องคก์าร อาทิ  ผูน้ าแบบเผด็จการมกัจะถือเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่ไม่ยอมฟังความคิดเห็น
ของผูอ่ื้น ชอบออกค าสั่ง ไม่ชอบให้มีการโตแ้ยง้หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ   มกัจะพบในวฒันธรรม
องคก์ารแบบปิด  ในขณะที่ผูน้  าแบบอิสระเสรีสบายๆ ไม่ชอบบงัคบัขู่เข็ญไม่ค่อยจะยุง่เก่ียวกบั
ลูกน้อง ขอให้ทุกอยา่งเป็นไปโดยปกติธรรมดาเป็นใชไ้ด ้ มกัพบในวฒันธรรมองคก์ารแบบปิด 
หรือเปิดบา้ง  ส่วนผูน้ าแบบประชาธิปไตยถือความเห็นส่วนใหญ่เป็นหลักไวก่้อนเสมอ ชอบ
ปรึกษาหารือชอบขอความเห็นลูกน้อง หรือผูร่้วมงานชอบให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นก่อนลงมติกรณีมีผูค้ ัดคา้น จะถือเอาเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์เสมอ  มักพบในวฒันธรรม
องคก์ารแบบเปิด   
  อยา่งไรก็ตามถา้พิจารณาธรรมชาติของมนุษยแ์ละการท างานร่วมกนัเป็นทีม ก็ควรที่
จะตอ้งพิจารณาแนวคิดของฟอร์เลต  (Follett, , 1949) ที่ว่ามนุษยไ์ม่ชอบรับค าสั่ง การสั่งงานและ
การน าจึงตอ้งอาศยัศิลปะโดยพยายามท าให้ผูรั้บค  าสั่งมีความรู้สึกว่า ค  าสั่งนั้นเป็นส่ิงที่ผูรั้บค  าสั่ง
อยากจะปฏิบติัอยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่มีโอกาส  และตอ้งพยายามท าใหผู้รั้บค  าสั่ง มีความรู้สึกว่าค  าสั่งนั้น
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เป็นส่วนรวม เพื่อส่วนรวม ไม่ได้มาจากคนสั่งคนใดโดยเฉพาะเป็นการส่วนตวัเร่ืององคก์ารเป็นเร่ือง
ของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติังาน ทั้งสองฝ่ายต่างมีความรับผิดชอบร่วมกันในการที่จะ
วางแผนและจดัการนโยบายต่างๆ หลักการบริหารที่ดี  คือ หลักที่ให้ความส าคัญต่อเร่ืองการ
ประสานงาน ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของการน าองคก์าร หรือ การสั่งงาน ควรตอ้งด าเนินการไปตาม
หลกัความสัมพนัธแ์ละการประสานงานในสงัคมและองคก์าร  3 ประการดงัต่อไปน้ีเพื่อการแกไ้ข
ปัญหามนุษยท์ี่ตอ้งการมีอิสรภาพ และไม่ชอบรับค าสัง่   
  ประการที่หน่ึง  การคน้หาศกัยภาพ บุคลิกภาพ ความชอบเฉพาะของแต่ละบุคคลบน
พื้นฐานของขอ้เทจ็จริงและสถานการณ์ตามหลกั “Law of Situation” และเขา้ใจธรรมชาติของมนุษย์
ที่ไม่ชอบรับค าสั่ง ที่มกัจะปฏิบติัไปตามที่จริตของตนเอง พฤติกรรมที่ตนเองเคยชินที่ท  าใหไ้ม่รู้สึก
อึดอดั หรือไม่ฝืนความรู้สึก เสริมความมั่นใจในสถานการณ์ต่างๆ การสัง่งานหรือการน าจึงตอ้ง
อาศยัศิลปะและการใชป้ระโยชน์จากสถานการณ์ใหถู้กตอ้งเหมาะสมส าหรับแต่บุคคล เพื่อสร้างทีม
ที่เขม้แข็ง ใชจุ้ดแข็งของคนในทีม ลดจุดอ่อนของทีม และเสริมจุดแขง็ให้ทีมมีความเขม้แขง็ในทุก
สถานการณ์ที่ตอ้งเผชิญ   
  ประการที่สอง  พจิารณาแนวคิดและพื้นฐานวธีิคิดของแต่ละคน และพยายามท าความ
เขา้ใจใหม้ากที่สุด  ใหทุ้กคนมีโอกาสได้แสดงความสามารถในช่วงที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายขององคก์าร  
  ประการสุดท้าย  ผสมผสานโอกาส แนวคิดที่ดี และแนวทางในการด าเนินงานต่างๆ   
ดงักล่าวเขา้ดว้ยกนัและน ามาใชส้ร้างจุดหมายร่วมกนั (Common goal) การน าที่ดีคือ การที่ท  าใหผู้ต้าม
รู้สึกว่ายนิดีให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ที่โดยที่ผูต้ามไม่รู้สึกตวัว่าเป็นผูต้าม แต่เป็นส่วนหน่ึงของการ
น าพาองคก์ารไปในทิศทางที่ไดว้างเป้าหมายไว ้ 
  การน าที่ดีจึงตอ้งอาศยัทั้งจงัหวะ และโอกาสที่เหมาะสม  การมีสายตาที่สามารถ
คน้หาศกัยภาพของบุคคล การเลือกน า (ใช)้ ปัจเจกบุคคล หรือ การจดัทีมงาน เพื่อรุก หรือ รับ ใน
สถานการณ์ต่างๆ  ที่ตอ้งการจ านวนบุคลากรที่เหมาะสมไม่เท่ากนั หรือขนาดของทีมตั้งแต่ขนาด
เล็กไปจนถึงทีมขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งเหมาะสม    
 4. การควบคุม  (Controlling) 
  องคก์ารที่ประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุม หรือมีการควบคุมที่
ไร้ประสิทธิภาพ และหลายแห่งเกิดจากความไม่ใส่ใจในเร่ืองของการควบคุม ละเลยเพิกเฉย หรือ
ในทางกลบักนัคือมีการควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดขององคก์รเองกระบวนการตรวจสอบการ
ใชท้รัพยากรต่างๆ  ขององคก์าร ถือว่าเป็นกระบวนการหลกัที่ส าคญั ใชติ้ดตามผลและประเมินการ
ปฏิบติังานในกิจกรรมต่างๆ  ของบุคคลากร เพือ่ควบคุมให้องคก์ารด าเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมาย
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อยา่งถูกตอ้งตรงตามวตัถุประสงคห์ลกัขององคก์รไดใ้นเวลาที่ก  าหนดไว ้ซ่ึงหมายถึงประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลขององคก์ารนัน่เอง 
  ในการบริหารเชิงกลยทุธ ์ การควบคุมยงัครอบคลุมถึง การก ากบั และการประเมินผล 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ส าคญัในกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์เป็นงานของผูบ้ริหารองคก์ารที่จะใชเ้ป็น
เคร่ืองมือเพือ่ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานทั้งหมดตามแผนกลยทุธท์ี่ก  าหนดไว ้ว่าการ
ด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตามแผนที่วางไวม้ากน้อยเพยีงใด  ซ่ึงตอ้งอาศยัการติดตามผลและการ
เปรียบเทียบที่ได้จากการปฏิบติัจริง กับผลการด าเนินงานที่ตั้งความมุ่งหวงัหรือตั้งเป้าหมายไว ้
ตั้งแต่ก่อนลงมือปฏิบติั ขณะที่น าแผนไปปฏิบติั และหลงัจากส้ินสุดการด าเนินงานตามแผนแล้ว 
การติดตามผลเป็นกระบวนการหน่ึงที่จะช่วยให้ระบบการวางแผนและการบริหารงานบรรลุผลที่
ก  าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการติดตามผลเป็นการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ  เกี่ยวกับ
การปฏิบติังานตามระบบที่ก  าหนดไว ้แล้ววิเคราะห์ขอ้มูลมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแกไ้ข
วธีิการปฏิบติังาน เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานตามเป้าหมายที่ก  าหนดไวโ้ดยมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
4.แนวคดิเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ 
       การจัดบริการสาธารณะ  (Public Service) ถือเป็นภารกิจพื้นฐานที่ รัฐมีหน้าที่ต้อง
รับผิดชอบด าเนินการโดยมีวิวฒันาการมาตั้งแต่มนุษยไ์ดร้วมกนัอยูเ่ป็น “สังคม” และไดว้ิวฒัน์มา
ตามล าดบัทั้งน้ีเพราะภารกิจพื้นฐานของรัฐดงักล่าวเป็นเหตุผลที่ส าคญัของการเกิดขึ้นของรัฐและ
เป็นเหตุผลของการที่จะตอ้งมีรัฐบาลขึ้นมาดูแลรับผดิชอบจดัท าภารกิจเหล่าน้ีเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนทั้งหลายที่รวมตวักนัก่อให้เกิดรัฐนั่นเองโดยลกัษณะของบริการสาธารณะ
ยอ่มแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ (อรทยั ก๊กผล, 2552) 
 4.1 ความหมายการจัดบริการสาธารณะ  
  ความหมายของค าว่า “บริการสาธารณะ” นั้นหมายความถึงกิจการที่อยูใ่นความ
อ านวยการหรือในความควบคุมของฝ่ายปกครองที่จดัท าเพือ่สนองความตอ้งการประชาชน (ประยรู
กาญจนดูล,2538) 
  จากความหมายดงักล่าวน้ีจะเห็นไดว้่าจุดมุ่งหมายของการบริการสาธารณะคือการ
สนองความตอ้งการของประชาชนและเม่ือพิจารณาความตอ้งการของประชาชนที่นอกเหนือไปจาก
ปัจจยัส่ีซ่ึงไดแ้ก่อาหารเคร่ืองนุ่งห่มที่อยูอ่าศยัและยารักษาโรคแลว้จะพบว่าความตอ้งการพื้นฐาน
ของประชาชนนับตั้งแต่อยูร่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้นก็คือความตอ้งการไดรั้บความปลอดภยัและความ
ตอ้งการไดรั้บความสะดวกสบายในชีวติ(วฒิุสาร ตนัไชยและคณะ,2547) 
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  ดงันั้นในการด าเนินภารกิจของรัฐเพื่อสนองประโยชน์และความตอ้งการให้แก่
ประชาชนโดยรวมนั้นหากรัฐพิจารณาแลว้เห็นว่าเอกชนสามารถจดัท าได้โดยไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนโดยรวมแลว้รัฐก็อาจมอบหมายให้เอกชนด าเนินการไดอ้ยา่งไรก็ดีการจดัท า
บริการสาธารณะของเอกชนนั้นรัฐยงัคงเป็นผูค้วบคุมและก าหนดเง่ือนไขของการด าเนินงานอยูโ่ดย
รัฐสามารถที่จะเพกิถอนหรือยบุบริการสาธารณะนั้นๆได ้
 4.2ประเภทของการจัดบริการสาธารณะ 
  ในการจดัท าบริการสาธารณะของรัฐเพื่อสนองความตอ้งการของประชาชนเพือ่ให้
ประชาชนได้รับความปลอดภยัในชีวิตและความสะดวกสบายในชีวติของประชาชนนั้นสามารถ
แยกภารกิจไดอ้อกเป็น 2 ประเภทคือ(มาลี ทองภูสวรรค,์2529) 

1. ภารกิจที่จดัท  าเพือ่คุม้ครองประเทศ 
   ไดแ้ก่ภารกิจในการรักษาความมัน่คงของรัฐการป้องกนัประเทศและการสงวน
รักษาสาธารณะสมบตัิของรัฐตลอดจนการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัให้แก่ประชาชน
ภายในประเทศโดยภารกิจเหล่าน้ีฝ่ายปกครองตอ้งจดัให้มีและเตรียมความพร้อมในทางทหารส าหรับ
ป้องกนัการรุกรานจากต่างประเทศการจดัระบบต ารวจและระบบการวนิิจฉยัช้ีขาดขอ้พิพาทเพื่อ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภยัภายในประเทศการด าเนินการทางการทูตและการติดต่อ
มีสัมพนัธไมตรีกบัต่างประเทศเพื่อแสวงหาพนัธมิตรและป้องกนัมิให้ถูกรุกรานจากประเทศอ่ืนซ่ึงใน
การจดัท าบริการสาธารณะประเภทน้ีฝ่ายปกครองตอ้งอาศยัเทคนิคพิเศษและอ านาจมหาชนในการ
ด าเนินภารกิจโดยบริการสาธารณะประเภทน้ีฝ่ายปกครองจึงไม่สามารถมอบให้องคก์ารอ่ืนหรือ
เอกชนเขา้มาด าเนินการแทนได ้

2. ภารกิจที่จดัเพือ่บ  ารุงส่งเสริม 
   ได้แก่ภารกิจอนัเป็นสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆเช่นการไฟฟ้าการ
ประปาการคมนาคมการสาธารณสุขการจดัระบบการสังคมสงเคราะห์การศึกษาฯลฯเพื่อส่งเสริม
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศและพฒันาการของประชาชนตลอดจนการยกระดับคุณภาพ
ชีวติคนในสังคมให้สูงขึ้นบริการสาธารณะประเภทน้ีถ้าหากฝ่ายปกครองเห็นวา่ภารกิจดงักล่าว
จะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศหรือเกี่ยวขอ้งกับเศรษฐกิจของประเทศหรือเป็นภารกิจที่
ช่วยเหลือการครองชีพของประชาชนในประเทศรัฐก็ไม่สามารถมอบให้องค์การอ่ืนหรือเอกชน
ด าเนินการแทนได ้
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 4.3 ลักษณะส าคญัของการจัดบริการสาธารณะ 
  เม่ือพิจารณาภารกิจในการจดัท าบริการสาธารณะเพื่อสนองความตอ้งการของ
ประชาชนตามที่กล่าวมาแลว้ขา้งตน้นั้นสามารถสรุปลกัษณะส าคญัของบริการสาธารณะได ้3 ประการ
ดงัน้ี(นนัทวฒัน์ บรมานนัท,์2544:40) 

1. การจดับริการสาธารณะตอ้งมีความต่อเน่ือง 
   เน่ืองจากการจดับริการสาธารณะเป็นภารกิจที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ
ประชาชนประชาชนจึงตอ้งการกิจการบริการสาธารณะอยูต่ลอดเวลาดงันั้นหากการจดัท าบริการ
สาธารณะหยดุชะงกัลงไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตามประชาชนผูใ้ชบ้ริการสาธารณะยอ่มไดรั้บความเดือดร้อน
และก่อให้เกิดผลเสียในทางเศรษฐกิจไดโ้ดยหลกัการบริการสาธารณะจะตอ้งมีความต่อเน่ืองนั้นจะ
รวมไปถึงเอกชนผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจากฝ่ายปกครองให้จดัท าบริการสาธารณะดว้ยเพื่อให้เอกชน
จดัท าบริการสาธารณะอย่างต่อเน่ืองด้วยเหตุน้ีรัฐจึงตอ้งเขา้ควบคุมการด าเนินการจดัท าบริการ
สาธารณะใหมี้การด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ืองตลอดเวลา 

2. การจดับริการสาธารณะตอ้งจดัให้เอกชนมีสิทธิไดรั้บประโยชน์โดยเสมอภาคกนั 
   เน่ืองจากรัฐมิไดมี้จุดมุ่งหมายที่จะจดับริการสาธารณะเพื่อประโยชน์แก่ผูใ้ดผูห้น่ึง
โดยเฉพาะแต่เป็นการจดัท าเพื่อประโยชน์ของประชาชนทุกคนดงันั้นประชาชนทุกคนยอ่มมีสิทธิ
ไดรั้บการปฏิบติัหรือไดรั้บประโยชน์จากบริการสาธารณะอยา่งเสมอภาคกนันอกจากน้ียงัรวมไปถึง
ความเสมอภาคที่จะไดรั้บบริการอยา่งเท่าเทียมกนัความเสมอภาคในการเขา้เป็นคู่สญัญาของรัฐรวม
ไปถึงความเสมอภาคในการเขา้ท างานกบัรัฐอยา่งเท่าเทียมกนัดว้ย 

3. การบริการสาธารณะจะตอ้งมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้
   การจดับริการสาธารณะที่ดีจะตอ้งมีการแกไ้ขปรับปรุงอยูเ่สมอเพือ่ให้เหมาะสมกบั
เหตุการณ์และความจ าเป็นในทางปกครองที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะรวมทั้งการปรับปรุงแกไ้ข
ให้สอดคล้องกับความตอ้งการส่วนรวมของประชาชนหรือประโยชน์มหาชนดว้ยเน่ืองจากโดย
สภาพของการจดัท าบริการสาธารณะนั้นมีวตัถุประสงคใ์นการสนองความตอ้งการของประชาชน
ดงันั้นเม่ือความตอ้งการของประชาชนเปล่ียนไปบริการสาธารณะก็ควรจะเปล่ียนแปลงตามความ
ตอ้งการของประชาชนดว้ยและแมว้า่การแกไ้ขปรับปรุงบริการสาธารณะนั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
บุคคลใดก็ตามบุคคลนั้นจะอา้งสิทธิประโยชน์ที่เคยได้รับจากบริการสาธารณะมาขดัขวางการ
เปล่ียนแปลงบริการสาธารณะไม่ได ้
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 4.4 รูปแบบในการด าเนินการจัดบริการสาธารณะ 
  การจดับริการสาธารณะโดยส่วนใหญ่รัฐจะเป็นผูมี้หน้าที่จัดท าโดยใช้องค์การ
ภายในฝ่ายปกครองจดัท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนแต่ต่อมาเม่ือสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
เปล่ียนแปลงไปบริการสาธารณะที่รัฐตอ้งจดัท ามีมากขึ้นบางภารกิจตอ้งใชก้  าลงัคนทรัพยากรและ
เทคโนโลยรีะดบัสูงและโดยสภาพของบริการสาธารณะบางประเภทรัฐไม่จ าเป็นตอ้งจดัท าเองก็ได้
รัฐสามารถมอบหมายให้เอกชนท าบริการสาธารณะนั้นแทนรัฐได้โดยรัฐเขา้ไปควบคุมดูแลการ
จดัท าบริการสาธารณะของเอกชนดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าการจดัท าบริการสาธารณะมี 2 รูปแบบหลกัคือ
การจดัท าบริการสาธารณะโดยรัฐและการจดับริการสาธารณะโดยเอกชน(นันทวฒัน์บรมานันท์
,2544:154,161-162) 

1. การจดับริการสาธารณะโดยรัฐ 
   การจดับริการสาธารณะที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของรัฐได้แก่บริการสาธารณะที่
โดยสภาพแลว้เป็นส่ิงที่มีความจ าเป็นและมีความส าคญัต่อความเป็นอยูข่องประชาชนทัว่ประเทศซ่ึง
เป็นหน้าที่ของรัฐแต่เพียงผูเ้ดียวที่จะเป็นผูด้  าเนินการและการจดัท าบริการสาธารณะโดยรัฐยงั
สามารถเลือกรูปแบบในการด าเนินการไดอี้ก 3 รูปแบบคือการจดัท าบริการสาธารณะในรูปแบบ
ราชการการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบรัฐวิสาหกิจและการจัดท าบริการสาธารณะใน
รูปแบบองคก์ารมหาชน 

1.1 การจดับริการสาธารณะในรูปแบบราชการ 
    บริการสาธารณะที่จัดท าในรูปแบบราชการเป็นบริการสาธารณะที่ ฝ่าย
ปกครองเป็นผูจ้ดัท  าเองโดยใชอ้งคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐและเจา้หนา้ที่ของรัฐเป็นผูด้  าเนินการ
ในการจดับริการสาธารณะดงักล่าวจ าเป็นตอ้งใชอ้  านาจบงัคบับญัชาฝ่ายเดียวต่อประชาชนเพื่อให้
การด าเนินงานบรรลุผลดงันั้นในการด าเนินงานจึงตอ้งมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบติังานมีการ
จดัล าดบัชั้นการบงัคบับญัชากนัตามความช านาญโดยมีวนิยัควบคุมความประพฤติเจา้หนา้ที่ของรัฐ 
    ส าหรับประเทศไทยนั้นได้มีการแบ่งการจดัท าบริการสาธารณะในระบบ
ราชการออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. การจดัท าบริการสาธารณะโดยราชการส่วนกลางบริการสาธารณะที่จดัท  า
โดยราชการส่วนกลางส่วนใหญ่จะเป็นภารกิจที่มีความส าคญัและมีผลต่อการด ารงอยูข่องรัฐซ่ึง
เก่ียวขอ้งกับประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนทั้งประเทศเช่นการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศการป้องกนัสาธารณะภยัการป้องกนัประเทศการสาธารณสุขการคมนาคมหรือการ
คลงัเป็นตน้ 
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2. การจดัท าบริการสาธารณะโดยราชการส่วนภูมิภาคบริการสาธารณะที่
จดัท  าโดยราชการส่วนภูมิภาคไดแ้ก่บริการสาธารณะที่อยูใ่นอ านาจของส่วนกลางที่แบ่งออกไปให้
ตามเขตการปกครองต่างๆของประเทศเพือ่สนองความตอ้งการของประชาชนในส่วนภูมิภาคโดยมี
เจา้หนา้ที่ของส่วนกลางออกไปประจ าตามเขตการปกครองนั้น 

3. การจดัท าบริการสาธารณะโดยราชการส่วนทอ้งถิ่นบริการสาธารณะที่
จดัท  าโดยราชการส่วนท้องถ่ินได้แก่บริการสาธารณะบางประเภทที่ส่วนกลางมอบให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัท  าเองเพื่อสนองความตอ้งการของประชาชนในเขตทอ้งถ่ินนั้นโดย
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ไดรั้บมอบหมายในการจดัท ามีอ านาจหน้าที่ด  าเนินการไดโ้ดยอิสระ
ภายใตก้ารก ากบัดูแลจากส่วนกลาง 

1.2 การจดับริการสาธารณะในรูปแบบรัฐวสิาหกิจ 
    การจดับริการสาธารณะที่จดัท  าในรูปแบบรัฐวิสาหกิจนั้นเป็นภารกิจในทาง
อุตสาหกรรมและการคา้ซ่ึงรัฐจ าเป็นตอ้งเขา้มารับผิดชอบในการด าเนินการ เพื่อรองรับความ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วของการผลิตในระบบอุตสาหกรรมและการคา้และการขยายตวัของระบบ
เศรษฐกิจภายหลังการปฏิวติัอุตสาหกรรมซ่ึงภารกิจเหล่าน้ีได้แก่การจดัหาแหล่งวตัถุดิบและ
พลงังานที่เพียงพอต่ออุตสาหกรรมรวมไปถึงการจดัระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพื่อ
รองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมและการคา้โดยที่สภาพการด าเนินกิจการดงักล่าวมีลกัษณะ
ของการตกลงด้วยความสมัครใจในการที่จะเขา้ซ้ือขายหรือรับบริการที่รัฐจดัท าขึ้นในลักษณะ
เดียวกนักบัที่เอกชนปฏิบติัต่อกนัในทางอุตสาหกรรมและการคา้ซ่ึงแตกต่างไปจากบริการสาธารณะที่
ส่วนราชการเป็นผูร้ับผิดชอบซ่ึงรัฐจะใช้อ  านาจรัฐบงัคบัฝ่ายเดียวกับเอกชนดังนั้นรัฐจึงได้
จดัระบบองคก์ารภาครัฐอีกรูปแบบหน่ึงขึ้นอันได้แก่ “รัฐวิสาหกิจ” เพื่อรับผิดชอบในการจดัท า
ภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการคา้เหล่าน้ีเป็นการเฉพาะแยกต่างหากจากส่วนราชการที่มีอยูค่งเดิม
โดยรัฐวิสาหกิจจะมีการบริหารงานที่เป็นอิสระมีการด าเนินงานที่มีความยดืหยุน่และมีความคล่องตวั
ในการตดัสินใจในเชิงพาณิชยภ์ายใตก้ารก ากับตรวจสอบจากองค์การของรัฐด้วยเหตุน้ีบริการ
สาธารณะที่จดัท  าในรูปแบบของรัฐวสิาหกิจจะตอ้งสามารถด ารงอยูไ่ดจ้ากค่าตอบแทนจากการขาย
สินคา้หรือบริการของตน 

1.3 การจดัท าบริการสาธารณะในรูปแบบองคก์ารมหาชน 
    บริการสาธารณะที่จดัท  าในรูปแบบองคก์ารมหาชนนั้นเป็นภารกิจทางด้าน

การศึกษาอบรมการว ิจยัและการคน้ควา้ทางวิชาการระด ับสูงการเผยแพร่หรือส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมเฉพาะดา้นการด าเนินภารกิจที่มีเทคนิควิธีการเฉพาะอนัเป็นภารกิจการให้บริการ
เฉพาะดา้นที่ตอ้งการความคล่องตวัในการด าเนินงานสูงความเป็นอิสระในการตดัสินใจได้อยา่ง
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รวดเร็วตามความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยา่งฉบัพลนัและเป็นภารกิจที่ตอ้งการความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินงานสูงแตกต่างไปจากงานราชการทัว่ไปและโดยที่บริการสาธารณะ
ดงักล่าวมิไดมี้ลกัษณะเป็นกิจกรรมทางดา้นอุตสาหกรรมและการคา้เช่นเดียวกบับริการสาธารณะที่
รัฐวสิาหกิจด าเนินการอยูด่งันั้นรัฐจึงไดจ้ดัระบบองคก์ารของรัฐขึ้นมาใหม่ที่มิใช่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจที่เรียกว่า “องคก์ารมหาชน” เพื่อท าหน้าที่ปฏิบติัภารกิจที่พฒันาขึ้นใหม่ในสังคมให้มี
ความคล่องตวัในการด าเนินการโดยมีสายการบงัคบับญัชาที่สั้นและมีองคก์ารบริหารงานที่มีอ  านาจ
เบ็ดเสร็จในการตดัสินใจเร่ืองต่างๆได้ด้วยตนเองและรวดเร็วทนัท่วงทีอยา่งไรก็ดีการจดัท า
บริการสาธารณะโดยองคก์ารมหาชนยอ่มตอ้งถูกตรวจสอบในผลส าเร็จของภารกิจที่รัฐไดม้อบไวเ้สมอ 

2. บริการสาธารณะที่จดัท าโดยเอกชน 
   การจดับริการสาธารณะโดยเอกชนนั้นถือวา่เป็นขอ้ยกเวน้หลกัการจดัท าบริการ

สาธารณะโดยฝ่ายปกครองเน่ืองจากการจดัท าบริการสาธารณะตอ้งใชเ้งินลงทุนสูงรัฐไม่สามารถ
จดัท าบริการสาธารณะสนองความตอ้งการของประชาชนไดทุ้กอยา่งหรืออยา่งทัว่ถึงเม่ือเอกชน
มีความสามารถจดัท ารัฐก็สามารถมอบหมายให้เอกชนน าไปจดัท าได้8โดยบริการสาธารณะที่ฝ่าย
ปกครองสามารถมอบหมายใหเ้อกชนด าเนินการนั้นจะตอ้งเป็นกิจการที่ไม่เก่ียวขอ้งกบัความมัน่คง
ของประเทศหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการในการบริหารประเทศซ่ึงเป็นหน้าที่หลักของฝ่าย
ปกครองและเพื่อให้การจดัท าบริการสาธารณะโดยเอกชนสามารถสนองความตอ้งการของ
ประชาชนรัฐจึงยงัคงอ านาจในการควบคุมการด าเนินงานของเอกชน 
   โดยวธีิการมอบใหเ้อกชนจดัท าบริการสาธารณะท าได ้2 วธีิคือการใหผ้กูขาดและ
การใหส้มัปทาน 

2.1 การใหผ้กูขาด 
    การให้ผูกขาดคือการที่ฝ่ายปกครองให้เอกชนจดัท าบริการสาธารณะบางอยา่ง
ไปจดัท าไดแ้ต่ผูเ้ดียวในระยะเวลาหน่ึงโดยมีขอ้สญัญาวา่เอกชนจะตอ้งจ่ายเงินจ านวนหน่ึงให้แก่รัฐ
เป็นค่าตอบแทนสิทธิที่ได้รับการผูกขาดซ่ึงผลประโยชน์ที่ได้จากกิจการนั้ นตกเป็นของเอกชน
ที่ไดรั้บการผกูขาด 
 

2.2 การใหส้มัปทาน 
    การให้สัมปทานเป็นวธีิการที่ฝ่ายปกครองมอบหมายให้เอกชนจดัท าบริการ
สาธารณะอย่างใดอยา่งหน่ึงภายในระยะเวลาที่ก  าหนดด้วยทุนทรัพยสิ์นและความเส่ียงภยัของ
เอกชนโดยฝ่ายปกครองให้ผลประโยชน์แก่ผูรั้บสัมปทานเป็นการตอบแทนดว้ยการให้สิทธิที่จะ
เรียกเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนจากประชาชนผูใ้ชบ้ริการนั้น 
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5. แนวคดิเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจ 
 การจดับริการสาธารณะถือเป็นภารกิจหน่ึงที่ส าคญัของแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์หรือ

การบริหารรัฐกิจโดยมีแนวคิดและรายละเอียดที่ส าคญั ดังต่อไปน้ี(ปรับปรุงจาก นราธิป ศรีราม, 
กิตติพงษ ์เกียรติวชัรชยัและชลชั ชรัญญช์ยั, 2556) 
 5.1 แนวคดิรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (Old Public Administration : OPA) 
  แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจดั้ งเดิมเป็นแนวคิด ทฤษฎีและ
หลักการเก่ียวกับการบริหารงานภาครัฐ ตั้งแต่ ค.ศ.1887-1968 ซ่ึงเป็นยุคหรือช่วงเวลาที่ให้
ความส าคญักับค่านิยมทางการบริหารตามหลัก 3E’s คือประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล 
(Effectiveness)และประหยดั (Economy) โดยแนวคิดทฤษฎีที่ส าคญัในช่วงน้ี คือ (สรุปความจาก 
Nicholas Henry,2001: 27-45) 

1. แนวคิดการบริหารแยกจากการเมือง (Political-Administration Dichotomy) ซ่ึง
เป็นแนวคิดที่ เสนอโดย  Woodrow Wilsonโดย เข ียน ไว ใ้นบทความที ่ชื ่อ  The Study of  
Administration ลงตีพิมพ์ในวารสาร Political Science Quarterly ในปี ค.ศ.1887 ซ่ึงถือว่าเป็นจุด
ก าเนิดของวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยบทความดังกล่าวมีเน้ือหาสาระส าคญั คือ ควรแยกการ
บริหารออกจากความสบัสนวุน่วายทางการเมือง โดยควรจะถือวา่การบริหารนั้นเป็นการน านโยบาย
ของรัฐไปปฏิบติั และเพือ่ให้บรรลุผลแห่งนโยบายขา้ราชการ (Civil Servant) จะตอ้งมีสิทธิในการ
ใชอ้  านาจและดุลยพินิจที่มากพอ กล่าวคือ สามารถที่จะสั่งการหรือตดัสินใจตามอ านาจหนา้ที่ที่
รับผิดชอบได้โดยไม่ตอ้งรับค าสั่งจากฝ่ายการเมือง ต่อมา Frank J. Goodnow ไดเ้ขียนหนังสือช่ือ 
Politic and  Administration ขึ้ นในปี ค .ศ.1900 ซ่ึงมีสาระส าคัญ คือ ในกิจการภาครัฐและการ
ปกครองนั้นจ าเป็นที่จะตอ้งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน (Dichotomy) คือ ส่วนที่เป็นการเมือง (Politics) 
และส่วนทีเ่ป็นการบริหาร (Administration) โดยการเมืองนั้นมีหน้าที่ในการแสดงออกมาซ่ึงเจตนารมณ์
แห่งรัฐ (The Expression of the Will of State) ส่วนการบริหารนั้นมีหน้าที่ปฏิบติัการให้เจตนารมณ์
นั้ นประสบผลส า เร็จ (The Execution of the Will) ต่อม า Leonard D.Whiteได้ เขี ยนต ารา ช่ือ 
Introduction to the Study of Public Administration ขึ้ นในปี  ค.ศ.1926 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นต าราเรียน
ขั้นมาตรฐานเล่มแรกของวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สาระส าคญัในหนังสือเล่มน้ีก็คือ แนวคิดที่เห็น
ดว้ยกบั Wilsonและ Goodnowที่วา่การบริหารกบัการเมืองควรแยกออกจากกนั และยงัเห็นอีกวา่การ
บริหารรัฐกิจนั้นมีกระบวนการเช่นเดียวกนักบัการบริหารธุรกิจ และการบริหารในองคก์ารอ่ืนๆ ซ่ึง
เขาไดก้ล่าวถึงขอ้ดีของการบริหารธุรกิจซ่ึงการบริหารรัฐกิจควรเอาอยา่ง คือ การที่ตอ้งปรับปรุง
ตวัเองอยู่เสมอเพื่อที่จะสามารถแข่งขนัก ับองค์การอื่นได้ แต่การบริหารธุรกิจก็แตกต่างกับ
การบริหารรัฐกิจตรงที่การบริหารรัฐกิจนั้นเนน้เร่ืองความรับผิดชอบ (accountability) ต่อสาธารณะ 
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ซ่ึงก็หมายถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนและสงัคมนั่นเอง ความรับผดิชอบที่วา่น้ีจะตอ้งเป็นไป
โดยเหมาะสมและถูกตอ้ง  

2. ทฤษฎีองคก์ารที่มีระเบียบแบบแผนหรือทฤษฎีระบบราชการ (The Bureaucracy 
Theory) ของ Max Weber นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ซ่ึงถือว่าเป็นผูว้างรากฐานทฤษฎีเก่ียวกับ
องคก์ารแบบที่เรียกว่าBureaucracy หรือระบบราชการหรือองค์การขนาดใหญ่Weber ไดก้  าหนด
ลกัษณะพิเศษขององคก์ารแบบน้ีโดยเรียกว่ารูปแบบในอุดมคติ (Ideal Type) ประกอบดว้ยลกัษณะ
ส าคญั คือ เป็นองค์การที่เป็นทางการ (Formal Organization) มีสายการบงัคับบัญชาลดหลั่นกัน 
(Hierarchy) ระบบการท างานจึงเป็นแบบการสั่งการจากบนสู่ล่าง (Top-Down) มีกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบัในการปฏิบตัิงาน (Rule & Regulation)  

3. แนวคิดการจดัการแบบวทิยาศาสตร์ ของ Frederick W.Taylor ซ่ึงเป็นวิศวกรชาว
อเมริกนั และได้เขียนหนังสือช่ือ The Principles of Scientific Management ในปี ค.ศ.1911  เขาได้
ท  าการศึกษาเวลาและการเคล่ือนไหว (Time and Motion Study) ในการท างานของคนงาน โดยมี
การแบ่งการท างานออกเป็นกลุ่มๆ เพือ่ที่จะใหแ้ต่ละกลุ่มแข่งกนัท างาน ซ่ึงกลุ่มที่ท  างานโดยใหเ้วลา
และขั้นตอนในการท างานน้อยที่สุดและงานประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั 
ก็จะถือว่ากลุ่มงานนั้น คือ มาตรฐานที่กลุ่มงานอ่ืนๆ จะตอ้งเอาเป็นแบบอยา่ง และจากผลการศึกษา
น้ีเองเขาไดเ้สนอถึงหลกัการ “The One Best Way” ซ่ึงหมายถึงในการปฏิบติังานนั้นจะมีหนทางที่ดี
ที่สุดอยูห่นทางหน่ึงที่จะท าให้งานบรรลุผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประหยดั เพราะฉะนั้นแลว้
ในการปฏิบตัิงานจะตอ้งแสวงหาหนทางนั้นให้พบ นอกจากน้ีแล้วในการปฏิบตัิงานจะตอ้งมี
การแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization & Division of Work) การจ่าย
ค่าตอบแทนแบบรายช้ิน (Price Rate System) และจะตอ้งใชค้นให้ตรงกบังาน (Put the Right Man 
on the Right job)  

4. หลกัการบริหาร (Administrative Principles) นกัวิชาการที่น าเสนอหลกัการบริหาร
มีอยูห่ลายท่าน จึงขอน าเสนอเฉพาะในทศันะของ Henri Fayol และLuther H.Gulick and Lyndall 
Urwick ดงัน้ี 

   Henri Fayol นักอุตสาหกรชาวฝร่ังเศส ได้รวบรวมความรู้ความช านาญในอดีต
เขียนเป็นหนังสือที่ช่ือ AdministrationIndustrielle et Generale ขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1916 (ฉบบัแปลเป็น
ภาษาอังกฤษช่ือ Industrial and General Management (1930) ซ่ึงหลักการบริหารตามแนวคิดของ
Fayol มีอยู่  5 ประการ คื อ  POCCC ได้แ ก่  Plan  (การวางแผน ) Organize  (การจัดองค์การ ) 
Command  (การสัง่การ) Coordinate  (การประสานงาน) Control (การควบคุม)  
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   ในส่วนของหลักการบริหารของ Luther H.Gulick and Lyndall Urwick นั้น เขา
ได้เขี ยนหนังสือที่ ช่ือ  Papers on the Science of Administration ขึ้ นในปี  ค .ศ1937 ซ่ึ งมี เน้ือหา
สาระส าคญักล่าวถึงหน้าที่ของนกับริหารว่าจะตอ้งมีหน้าที่อะไรบา้งในองคก์าร และทั้งสองก็สรุป
ออกมาว่าหน้าที่ของผูบ้ริหารคือ POSDCORB อนัประกอบไปดว้ยPlanning  (การวางแผน) Organizing  
(การจดัองคก์าร) Staffing  (การบริหารดา้นบุคลากรและงานสนบัสนุน) Directing  (การอ านวยการ) 
Coordinating  (การประสานงาน) Reporting  (การรายงาน) Budgeting  (การงบประมาณ)  

5. แนวคิดการจดัการเชิงมนุษยสมัพนัธ ์ซ่ึงจ าแนกกลุ่มหรือส านกัที่ศึกษาออกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่ คือ ส านักมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) เน้นให้ความส าคัญในเร่ืองที่ว่าคนใน
องคก์ารตอ้งการความยอมรับจากผูอ่ื้น และส านักมนุษยนิ์ยม (Humanism) เน้นให้ความส าคญัใน
เร่ืองที่วา่คนตอ้งการบรรลุความพงึพอที่จะไดป้ฏิบติังานเตม็ศกัยภาพ ส าหรับแนวคิดทฤษฎีในกลุ่ม
น้ี อาทิ Hawthorne Experiment ของ Elton Mayo ซ่ึงผลการทดลองสามารถสรุปสาระส าคญัได ้คือ 
(1) เป็นการศึกษาที่เนน้การศึกษาถึงความสัมพนัธข์องกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ(Informal 
Group Relation) ซ่ึงพบวา่นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นธรรมแลว้บุคลากรยงัตอ้งการการยอมรับ
จากผูอ่ื้น (2) นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินแลว้องคก์ารจะตอ้งมีการใหร้างวลัและค่าตอบแทนที่
ไม่ใช่ตวัเงิน (Intrinsic Reward) ด้วย เพื่อจูงใจบุคลากร เช่น สวสัดิการ ความก้าวหน้าในงาน เป็นตน้ 
(3) เน้นการศึกษาเร่ืองภาวะผูน้ า (Leadership) และให้ความส าคญักับระบบการติดต่อส่ือสาร
(Communication) ในองคก์ารที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง (Two-
way Communication) 

  นอกจาก Hawthorne Experiment ไดบุ้กเบิกแนวทางการจดัการเชิงมนุษยสัมพนัธ์
แล้ว ยงัมีแนวคิดทฤษฎีของส านักมนุษยนิ์ยมอีกหลากหลายแนวคิดทฤษฎี อาทิ ทฤษฎีล าดบัขั้น
ความต้องการ (The Hierarchy of Needs) ของ Abraham H.Maslowซ่ึงจ  าแนกถึงล าดับขั้นความ
ตอ้งการของคนออก 5 ขั้น คือ (1) ความตอ้งการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เพื่อความอยู่
รอด เช่น ความตอ้งการอาหาร ความตอ้งการปัจจยัในการด ารงชีวิต เป็นตน้ (2) ความตอ้งการดา้น
ความมั่งคงปลอดภยั (Security Needs or Safety Needs) เช่น ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
การมีงานท า เป็นตน้ (3) ความตอ้งการดา้นสงัคม (Social Needs or Love Needs) เช่น ความตอ้งการ
ความรัก การยอมรับจากสังคมและผูอ่ื้น เป็นตน้ (4) ความตอ้งการบรรลุเป้าหมาย (Esteem Needs) 
เช่น ความกา้วหนา้ในหน้าที่การงาน ความพงึพอใจในชีวติ เป็นตน้ และ (5) ความตอ้งการตามความ
ปรารถนาสูงสุด (Self Actualization) เป็นความตอ้งการขั้นสุดทา้ย เช่น ไดเ้ป็นในส่ิงที่ตนไดใ้ฝ่ฝัน
ไวสู้งสุด  
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  หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารรัฐกิจที่กล่าวขา้งตน้ไดมี้การน ามาปรับใช้
ในการบริหารงานภาครัฐมาช่วงเวลาที่นานที่สุด ในปัจจุบนัเป็นที่ยอมรับว่ามีปัญหามากในทางปฏิบตัิ 
การที่จะบรรลุคุณค่าที่ขดัแยง้กนัทั้งสามอยา่ง (3E’s)ไดแ้ก่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดั 
ในเวลาเดียวกันอาจจะเป็นการยากส าหรับการบริหารงานในภาครัฐ แต่ยงันับว่าจ  าเป็นแก่การ
บริหารงานภาครัฐอยู่ ข ้อเสนอเร่ืองการแยกการเมืองและการบริหารดูจะไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ปรากฏในการท างานในภาครัฐที่ตอ้งต่อกรเร่ืองผลประโยชน์ของประชาชนผูรั้บบริการ 
และทรัพยากรที่น่าใชใ้นกระบวนการบริหารกับนักการเมืองในฐานะผูก้  าหนดนโยบายโดยตรง 
และดว้ยความที่นกัการเมืองไม่สามารถก าหนดนโยบายในรายละเอียดไดจึ้งกลายเป็นหน้าที่ของนัก
บริหารรัฐกิจในการก าหนดรายละเอียดนโยบายให้เป็นแผนปฏิบติังานที่สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ส่ง
มอบการบริการกบัประชาชนผูรั้บบริการโดยตรง 
  ประเด็นขอ้กงัขาอ่ืนของการบริหารรัฐกิจดั้งเดิมจะมุ่งโจมตีไปที่ลกัษณะ “ความเป็น
ระบบราชการ” ตามแนวคิดของเวเบอร์ ทั้งในเร่ืองความล่าช้า (red tape)ของการท างานตามค าสั่ง
ของสายการบงัคบับญัชา การยึดติดระเบียบมากเกินไป (bureaupathology)ท าให้ประชาชนเกิด
ความแปลกแยก (alienation)เบื่อหน่ายระบบการท างานของราชการ ระเบียบมีความซับซ้อนและ
ขาดความสอดคล้องกนั ลดความเป็นบุคคล (depersonalization)ที่ตอ้งการความสัมพนัธ์ฉันเพื่อน
ทางสงัคมมิใช่ความเป็นทางการ คุกคามต่อพื้นฐานความเป็นเอกลกัษณ์ส่วนตนของบุคคล (Ferguson, 
1984: 13)เขม้งวดเกินไปจนขาดความยดืหยุน่ บิดเบือนเป้าหมายในการท างานเพื่อรับใชป้ระชาชน 
(displacement of goal)ขนาดใหญ่เกินไปท าใหก้ารตดัสินใจยิง่ล่าชา้ไปอีก นักสตรีนิยมมองวา่ระบบ
ราชการเป็นรูปแบบทางโครงสร้างและกระบวนการที่พยายามคงรักษาไวซ่ึ้งความมัน่คง แบบแผน
ทางอ านาจ การครอบง าและการกดขี่ผูน้้อย และเป็นแหล่งของความขดัแยง้ในองค์การ ปัญหา
เหล่าน้ีเป็นส่ิงที่ตอ้งยอมเสียและแลกกบัขอ้อา้งของความมีเหตุผล ความชดัเจนของการสัง่การบงัคบั
บญัชา และความมัน่คงและความมีเกียรติของการท างานในภาครัฐ 
 5.2 แนวคดิรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (New Public Administration : NPA) 

  รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่หรือการบริหารรัฐกิจใหม่ (New Public Administration : 
NPA) เกิดขึ้นคร้ังแรกในปี ค.ศ.1968 เม่ือนกัรัฐประศาสนศาสตร์รุ่นใหม่ที่น าโดย Dwight Waldo ได้
จดัการประชุมสัมนาในหัวขอ้ “รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่” ขึ้น ณ ศูนยป์ระชุมมินนาวด์บรู๊ค 
มหาวิทยาลยัซีราคิวส์  สหรัฐอเมริกา  เพื่อแสวงหาและน าเสนอแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์และ
แกปั้ญหาสงัคมสหรัฐอเมริกาซ่ึงก าลงัตกอยูใ่นห้วงเวลาท าสงครามในเวียดนาม เกิดปัญหาการจลาจล
ทางเช้ือชาติ ปัญหาชุมชนเมือง ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม การประทว้งของคนหนุ่มสาว ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
เกิดความผนัผวนปรวนแปรไปทัว่ทั้งสงัคมอเมริกนั และจากการที่สภาพปัญหาสงัคมอเมริกนัมีความ
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สลบัซบัซ้อนและผนัผวนปรวนแปรมากขึ้นน้ีเอง ท าใหแ้นวคิดการบริหารรัฐกิจแบบเดิมที่เนน้ความ
เป็นวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ เห็นว่าการศึกษาความรู้จะตอ้งมีลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ (scientific 
method) ไม่มีการสอดแทรกค่านิยมใดๆเขา้ไปในการศึกษา มีความเห็นว่าการเมืองตอ้งแยกออกจาก
การบริหาร (politics-administration dichotomy)เน้นค่ านิ ยมความเป็นกลาง (neutrality)การมี
ประสิทธิภาพ (efficiency)และการไม่ยดึติดตวับุคคล (impersonality) เป็นตน้ ไม่สามารถตอบสนอง
หรือแกปั้ญหาสงัคมในช่วงเวลานั้นได ้จนน าไปสู่ความเส่ือมถอยของการศึกษาวชิาการดา้นบริหาร
รัฐกิจเป็นอยา่งมาก 
  การประชุมดงักล่าวขา้งตน้ จึงได้น าเสนอแนวคิดที่ต่างจากการบริหารรัฐกิจแบบเดิม 
โดยไดว้ิพากษ์แนวคิดการบริหารรัฐกิจในยคุก่อนหน้าที่เช่ือในลทัธิปฏิฐานนิยม (positivism)และ
ลทัธิเหตุผลนิยม (rationalism)มุ่งศึกษาความจริงทางสังคมดว้ยวิธีการเชิงประจกัษเ์พียงอยา่งเดียว  
วา่เป็นแนวคิดที่คบัแคบ ไม่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม อีกทั้งความคิดที่จะ
แยกคุณค่าหรือค่านิยม (value)ต่างๆออกจากการศึกษาปรากฏการณ์ทางสงัคมนั้นเป็นเร่ืองที่เป็นไป
ไม่ได้ จากนั้ นได้เสนอให้ใช้ค่านิยมเชิงบรรทดัฐาน ความคิดแนวมนุษยนิยมมาใช้ในการศึกษา
ปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆตามที่เกิดขึ้น อนัเป็นหลกัการของลทัธิปรากฏการณ์นิยม (phenomenology) 
การบริหารรัฐกิจใหม่จึงมีแนวคิดที่มีล ักษณะเชิงมนุษยนิยม สนใจทฤษฎีปทสัถาน (normative 
theory)ปรัชญา (philosophy)และปฏิบัตินิยม (activism) กล่าวคือให้ความสนใจศึกษาเก่ียวกับ
ค่านิยม ศีลธรรม ความเป็นมนุษยม์ากขึ้น (เรืองวทิย ์เกษสุวรรณ,2553: 42) 

  ภายหลงัการประชุมก็มีผลงานที่ตามมาของนักวิชาการที่มีช่ือเสียง เช่น  ผลงานของ 
Farnk  Marini เร่ือ ง  Toward  A  New Public Administration (1971) ผล งานของ Dwigh  Waldo 
เร่ื อ ง   Public  Administration  in a  Time  of  Turbulence (1971) แ ล ะ ผล งาน ขอ ง  George H. 
Frederickson เร่ือง The New Public Administration (1971) ซ่ึงในต่อมานักรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น
ใหม่ดงักล่าวน้ีไดก้  าหนดใหมี้การประชุมเพือ่ทบทวนองคค์วามรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นในทุกๆ 
20 ปี แต่อยา่งไรก็ตามการประชุมของกลุ่ม NPA ในคร้ังที่ 2 ค.ศ. 1988 ก็ยงัมีจุดเนน้และเน้ือหาสาระ
ที่ไม่แตกต่างจากการประชุมคร้ังแรกมากนกั  

  รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ไดเ้สนอค่านิยมขึ้นมาหลายประการที่ดูเหมือนว่าจะ
ครอบคลุมถึง “การรวมกลุ่ม” ของบรรทดัฐาน (constellation of norms) หรือกลุ่มของค่านิยมอนัพึง
ปรารถนา (sets of preferences) ที่เป็นคุณลกัษณะของส่ิงที่ดูเหมือนว่าจะเก่ียวขอ้งกบัการบริหารรัฐ
กิจในระยะปัจจุบนั กล่าวคือ  
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1. เนน้ความรับผดิชอบหรือการตอบสนองต่อประชาชน (Responsiveness) 
2. การมีส่วนร่วมของคนงานและประชาชนในการตดัสินใจ (Citizen Participation 

in Decision Making) 
3. ความเป็นธรรมทางสงัคมในการใหบ้ริการสาธารณะ (Social Equity) 
4. การตดัสินใจเลือกของประชาชนต่อการบริการสาธารณะ (Citizen Choice) 
5. ความรับผิดชอบทางการบริการต่อความมีประสิทธิภาพของโครงการ (administrative 

responsibility for program Effectiveness) 
  ส าหรับ H. George Frederickson ได้กล่าวถึงการบริหารรัฐกิจใหม่ว่าไดเ้สนอ

ค่านิยมเชิงบรรทดัฐานซ่ึงเป็นแนวมนุษยนิยม โดยสรุปคือ การแสวงหาความยตุิธรรมทางสังคม 
(social equity)การบรรลุและการเพิ่มพูนค่านิยมบางอยา่ง เช่น การรับรู้ตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของประชาชน การเพิม่ทางเลือกของประชาชน และ
ความรับผดิชอบทางการบริหารเพือ่ใหโ้ครงการบรรลุผล (ชุมพร สงัขปรีชา,2529: 3-4) 

  ในส่วนนักวิชาการไทย อุทยั เลาหวิเชียร (2537: 34-35) ไดอ้ธิบายถึงรัฐประศาสน
ศาสตร์แนวใหม่ (New Public Administration: New P.A.) ไวว้า่มีสาระส าคญั 4 ประการ คือ  

1. การสนใจเร่ืองที่สอดคล้องกับความต้องการทางสังคม (Relevance)หมายความว่า 
รัฐประศาสนศาสตร์ควรสนใจปัญหาของสังคมโดยเฉพาะเป้าหมายสาธารณะที่ส าคญัๆ นักวิชาการ
ในกลุ่มน้ีเห็นวา่นกับริหารควรนึกถึงปัจจยัของค่านิยม และการเมือง ในการพจิารณาปัญหาการบริหาร 
วชิาความรู้ควรจะน ามาใชใ้นการปฏิบตัิงานใหไ้ด ้นกับริหารและนักวิชาการจะตอ้งถามตวัเองเสมอ
ว่า “ความรู้เพื่อประโยชน์อันใด” ความรู้มิใช่มีไวเ้พื่อความหรูหราหรือเพื่อความสมบูรณ์ของการ
เป็นทฤษฎีบริสุทธ์ิ ตรงกนัขา้มความรู้จะตอ้งน าไปใชใ้นการบริหารงานได ้

2. ให้ความส าคญัเกี่ยวกับค่านิยม (Value)นกัรัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่
ไม่เห็นดว้ยกบัพฤติกรรมนิยม หรือปฏิบานนิยมทางตรรกวิทยา (Logical Positivism) ซ่ีงเป็น
ปรัชญาที่ไม่ให้ความสนใจกบัค่านิยม นักวิชาการกลุ่มน้ีอธิบายว่ารัฐประศาสนศาสตร์จะหลีกเล่ียง
เร่ืองของส่วนรวมและการเมืองไม่ได้ ซ่ึงเท่ากับหลีกเล่ียงค่านิยมไม่ได้ นักบริหารควรยื่นมือเขา้
ช่วยเหลือบุคคลที่เสียเปรียบทางสังคม ซ่ึงก็คือการใชค้่านิยมอยา่งหน่ึง กล่าวโดยสรุปก็คือ นักบริหาร
จะวางตวัเป็นกลาง (Neutral) ไดย้ากเพราะถา้วางตวัเป็นกลางคนที่ไดเ้ปรียบทางสงัคมก็จะไดเ้ปรียบ
ยิง่ขึ้น คนที่เสียเปรียบก็จะเสียเปรียบตลอดไป สงัคมก็จะเกิดช่องวา่งไม่น่าอยู ่

3. เน้นเร่ืองความเสมอภาคทางสังคม (Social Equity) ดังที่ได ้กล่าวมาแล้วใน
ประการที่สอง เมื่อนักบริหารวางตวัเป็นกลางไม่ได้ นักบริหารจะตอ้งใชค้่านิยมเขา้ไปช่วยคนจน
หรือผูท้ี่มีโอกาสนอ้ย หรือผูท้ี่เสียเปรียบทางสงัคมอ่ืนๆ เช่น สตรี คนพกิาร ชนส่วนนอ้ยในสงัคม ซ่ึง
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แสดงให้เห็นว่ารัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่ให้ความส าคญัเก่ียวกบัเร่ืองของการกระจาย
บริการใหก้บัคนในสงัคมใหทุ้กคนมีโอกาสเท่าเทียมกนั 

4. สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Change)การเปลี่ยนแปลงในที่น้ีหมายความวา่นัก
บริหารจะตอ้งเป็นฝ่ายริเร่ิมการเปล่ียนแปลงเพื่อให้ความเสมอภาคทางสังคมประสบผลส าเร็จ
นอกจากน้ียงัเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่ิงที่ตอ้งค  านึงถึงตลอดเวลา เพราะสงัคมเปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา นักบริหารหรือหัวหน้างานจึงตอ้งค  านึงถึงการเปล่ียนแปลงให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของสงัคม 

  จากขา้งตน้จะเห็นไดว้่า รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่เป็นทฤษฎีที่ก้าวหน้า 
(Redical Theory) ที่ตอ้งการให้ระบบราชการบริหารคนใหส้อดคลอ้งและเอ้ืออ านวยต่อความตอ้งการ
ของสังคม เพื่อให้ระบบราชการมีแนวทางที่ถูกตอ้งในการแก้ปัญหาของสงัคม จึงอาจกล่าวไดว้า่
รัฐประศาสนศาสตร์ในความหมายใหม่เป็นทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ที่ตอบสนองการเปล่ียนแปลง
ทางสงัคม (Social Change)  
 5.3 แนวคดิการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) 

  ในการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่(New Public 
Management: NPM) ผูว้ิจยัได้ทบทวนสาระที่ส าคญัของแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่จาก
นักวิชาการไทยและต่ างประ เทศ  ได้แ ก่  Jonathan Boston,Christopher Hood, David Osborne 
andTed Gaeblerและทศพร ศิริสมัพนัธ์ เพือ่ใหไ้ดมุ้มมองเก่ียวกบัแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่
ที่ครอบคลุมในประเด็นต่าง  ๆจากนักวิชาการที่มีช่ือเสียงและได้รับการยอมรับในแวดวงรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

  การจดัการภาครัฐแนวใหม่หรือ New Public Management กล่าวไดว้า่เป็นพาราไดม์
(Paradigm) ที่ส าคญัที่นักวชิาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ให้การยอมรับในปัจจุบนัว่าเป็นกรอบแนวคิด
ที่ถูกน ามาใชใ้นการบริหารภาครัฐในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยที่แนวคิดการบริหารการจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ถูกมองวา่เป็นปรัชญาการบริหารที่รัฐบาลน ามาใชต้ั้งแต่ทศวรรษที่ 1980 โดยมีจุดประสงค์
หลัก เพื่ อให้ก ารบ ริหารภาค รัฐมีความทันสมัย (New Public Management is a management 
philosophy used by Governments since the 1980s  to modernise the Public Sector)แนวความคิด
ของการจดัการภาครัฐแนวใหม่หรือการจดัการนิยม(Managerialism) ตั้งอยู่บนสมมติฐานของ
ความเป็นสากลของทฤษฎีการบริหารและเทคนิควิธีการจดัการว่าสามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดท้ั้ง
การบริหารรัฐกิจและการบริหารธุรกิจ แนวความคิดดงักล่าวตอ้งการให้มีการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์
และวิธีการบริหารงานภาครัฐไปจากเดิมที่ให้ความส าคญัต่อทรัพยากรหรือปัจจยัน าเขา้และอาศยั
กฎระเบียบเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานทั้งในแง่ผลผลิตและผลลพัธ์และความคุม้ค่าของเงิน 

http://en.wikipedia.org/wiki/Management
http://en.wikipedia.org/wiki/Government
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Sector
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รวมทั้งการพฒันาคุณภาพและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ประชาชนผูรั้บบริการ โดยน าเอาเทคนิค
วิธีการบริหารจดัการสมัยใหม่เขา้มาประยุกต์ใช้มากขึ้น เช่น การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวดัและ
ประเมินผลงาน การบริหารคุณภาพโดยรวม และการร้ือปรับระบบ เป็นตน้ (ทศพร ศิริสัมพนัธ์
,2553 : 218) 

  Jonathan Boston (1996) ไดส้รุปให้เห็นสาระส าคญัของการจดัการภาครัฐแนวใหม่
ไว ้ดงัต่อไปน้ี  

1. มองวา่การบริหารงานมีลกัษณะที่เป็นสากล หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง คือ ไม่มีความ
แตกต่างอยา่งเป็นนัยส าคญัระหว่างการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานของ
ภาครัฐ 

2. ปรับเปล่ียนจากการให้น ้ าหนักความส าคญัที่เดิมมุ่งเน้นให้ความส าคญัต่อการ
ควบคุมปัจจยัน าเขา้หรือทรัพยากรและกฎระเบียบต่าง ๆ มาเป็นการควบคุมในเร่ืองของการผลผลิต
และผลลพัธ ์หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ ปรับเปลี่ยนจากการให้ความส าคญัในภาระรับผดิชอบต่อ
กระบวนการของการท างาน (process accountability) มาเน้นภาระรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิ 
(accountability for results) แทน 

3. ให้ความส าคญัต่อเร่ืองของการใช้ความสามารถหรือทกัษะการบริหารมากกว่า
การที่ใหค้วามส าคญัต่อการก าหนดนโยบายแต่เพยีงอยา่งเดียว 

4. ใหค้วามส าคญัต่อการมอบอ านาจการควบคุมของหน่วยงานกลาง (devolution 
of centralized power) ไปให้หน่วยงานผูป้ฏิบติั เพื่อให้ผูบ้ริหารของแต่ละหน่วยงานมีอิสระและมี
ความคล่องตวัในการบริหารและการด าเนินงาน 

5. เน้นปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยงานราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลงในรูปแบบ
ของหน่วยงานอิสระในก ากบั โดยเฉพาะการแยกส่วนระหว่างการก ากับดูแลควบคุมที่เป็นภารกิจ
งานเชิงพาณิชยแ์ละไม่ใช่เชิงพาณิชยอ์อกจากกนั รวมถึงแยกภารกิจงานเชิงนโยบายและการใหบ้ริการ
ออกจากกนัอยา่งเด็ดขาด 

6. เน้นการแปรสภาพกิจการของรัฐให้เป็นเอกชน (privatization) และให้มีการจา้ง
เหมาบุคคลภายนอก (outsourcing) รวมทั้งประยุกต์ใช้วิธีการจดัจา้งและการแข่งขนัประมูลงาน 
(competitive tendering) เพือ่ลดตน้ทุนและปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการใหสู้งขึ้น 

7. ปรับเปล่ียนรูปแบบสญัญาจา้งบุคลากรของภาครัฐให้มีลกัษณะเป็นระยะสั้นและ
ก าหนดเง่ือนไขขอ้ตกลงใหมี้ความชดัเจนสามารถตรวจสอบได ้

8. เลียนแบบวิธีการบริหารจดัการของภาคธุรกิจเอกชน เช่น การวางแผนกลยุทธ์
และแผนธุรกิจ การท าขอ้ตกลงว่าดว้ยผลงาน (performance agreement) การจ่ายค่าตอบแทนตาม
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ผลงาน การจดัจา้งบุคคลภายนอกให้เขา้มาปฏิบติังานเป็นการชั่วคราวเฉพาะกิจ การพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการให้ความส าคญัต่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ 
(corporate image) 

9. มีการสร้างแรงจูงใจและให้รางวลัตอบแทนในรูปของตวัเงิน มากขึ้น 
10. สร้างระเบียบวนิัยและความประหยดัในการใชจ่้ายเงินงบประมาณ โดยพยายาม

ลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายและเพิม่ผลผลิต 
  David Osborne andTed Gaebler(1992)  ได้เสนอแนวคิดที่ มีความเช่ือมโยงกับ

การจดัการภาครัฐแนวใหม่ หรือที่รู้จกักนัในช่ือ Reinventing Governmentแนวคิดของ Reinventing 
Government กล่าวได้ว่าได้รับอิทธิพลอยา่งมากจากผลงานในหนังสือเร่ือง “Reinventing Government” 
ซ่ึงไดรั้บการกล่าวถึงอยา่งมากในประเทศสหรัฐอเมริกา  ถึงกบัไดรั้บการกล่าวถึงจากนักวชิาการ
หลายท่าน ไดแ้ก่  Gabrielian, Holzerและ Nufrioว่าเป็นพาราไดม์ที่ไดรั้บการยอมรับสูงสุดในทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ในช่วงทศวรรษ 1990 โดยสรุปแลว้ปรัชญาและความคิดในการเปล่ียนโฉมภาค
ราชการ (Reinventing Government) มีดงัต่อไปน้ี  

1. ตอ้งการให้ระบบราชการท าหน้าที่เป็นพี่เล้ียงมากกว่าให้ระบบราชการลงมือ
ท างานเอง (a catalytic government)  

2. ตอ้งการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ชุมชนเป็นเจา้ของและเป็นระบบราชการที่
มอบอ านาจให้กบัประชาชนไปด าเนินการเองมากกว่าที่จะเป็นกลไกที่คอยใหบ้ริการแต่อยา่งเดียว 
(a community-owned government) 

3. ตอ้งการให้ระบบราชการมีลกัษณะของการแข่งขนัการให้บริการสาธารณะ (a 
competitive government) 

4. ตอ้งการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ขบัเคล่ือนด้วยภารกิจมากกว่าขบัเคล่ือน
ดว้ยกฎระเบียบ (a mission – driven government) 

5. ตอ้งการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ให้ความส าคญัต่อผลของการปฏิบติังาน
มากกว่าสนใจถึงปัจจยัน าเขา้ทางการบริหารงานและขั้นตอนการท างานทั้งหลาย (a results-oriented 
government) 

6. ตอ้งการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มุ่งสนองตอบต่อการเรียกร้องของลูกคา้
มากกว่าที่จะสนองตอบต่อความต้องการของตัวระบบราชการและขา้ราชการเอง (a customer-
driven government) 

7. ตอ้งการให้ระบบราชการด าเนินงานในลักษณะที่เป็นแบบรัฐวิสาหกิจมุ่งการ
แสวงหารายไดม้ากกวา่การใชจ่้าย (an enterprising government) 



 

 

50 

8. ตอ้งการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มีการเฝ้าระวงัล่วงหน้า คือ ให้มีการเตรียม
ป้องกนัปัญหาที่อาจจะเกิดในอนาคตมากกวา่ที่จะคอยให้ปัญหาเกิดขึ้นแลว้ค่อยตามแก ้(an anticipatory 
government) 

9. ตอ้งการให้ระบบราชการเป็นระบบที่มีการกระจายอ านาจจากขา้งบนลงไปสู่
ขา้งล่างตามล าดบัชั้น โดยเนน้ใหข้า้ราชการระดับปฏิบติังานหลักมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและ
การท างานเป็นทีม (a decentralized government) 

10. ตอ้งการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ปรับเปล่ียนไปตามกลไกของตลาด (a 
market-oriented government)  
  ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2553:222-233)ไดส้รุปแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ว่าได้
เกิดขึ้นจากแนวคิดหลัก4 กระแสที่ผสมผสานกันขึ้นเป็นแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย 

1. แนวคิดเศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสิก (Neo-classic Economic)แนวคิดส านักน้ีเป็น
แนวคิดที่สนับสนุนการด าเนินภารกิจของรัฐโดยใชก้ลไกตลาดเพิ่มขึ้น ซ่ึงเรียกว่าMarketization 
โดยเน้นการปรับลดงบประมาณรายจ่าย(cutback)ซ่ึงจะท าให้ระบบราชการมีขนาดเล็กลง ลด
อตัราก าลงัลง ซ่ึงเป็นแนวทางที่ประธานาธิบดี Ronald Reagan ของสหรัฐอเมริกาใชใ้นอดีต โดย
สรุปอาจกล่าวไดว้่าแนวคิดส านักน้ีให้ความส าคญักบัประเด็นหลกัๆคือ การด าเนินภารกิจของรัฐ
โดยใชก้ลไกตลาด (Marketization)การแปรสภาพกิจกรรมของรัฐเป็นกิจกรรมของเอกชน (Privatization) 
การลดขนาดภาครัฐ (Downsizing) แล้วเพิ่มบทบาทของกลไกตลาดการให้ความส าคญักับเร่ือง
ประสิทธิภาพ (Efficiency)และความคุม้ค่าของเงิน (Value of Money)เป็นตน้ 

2. แนวคิดการจัดการนิยม (Managerialism)  แนวคิดน้ีให้ความส าค ัญกบัการ
น าวธีิการบริหารงานแบบเอกชนและเทคนิคบริหารจดัการสมยัใหม่มาปรับใชก้บัการบริหารในภาค
ราชการ แนวคิดน้ีมีค  าขวญัในการปฏิรูประบบราชการที่ว่า “Let the manager manage” นั่นคือการ
ใหอ้ านาจหวัหน้างานไดบ้ริหารงานไดเ้ต็มที่ ในอดีตที่ผา่นมานั้นผูบ้ริหารของส่วนราชการถูกควบคุม
โดยหน่วยงานกลาง มีการสร้างกฎระเบียบต่างๆอยูม่ากท าให้ผูบ้ริหารของส่วนราชการไม่สามารถ
บริหารจดัการหน่วยงานตนเองไดอ้ยา่งเตม็ที่ โดยสรุปอาจกล่าวไดว้า่แนวคิดส านักน้ีใหค้วามส าคญั
กบัประเด็นหลกัๆคือ  การจดัการภาครัฐที่เสมือนภาคเอกชน (Business-like Approach) การประยกุตใ์ช้
เคร่ืองมือ เทคนิค และวิธีการบริหารของเอกชนในภาครัฐ เช่น CEO, TQM, Balanced   Scorecard, 
KPI, Strategic Management, Performance Agreement เป็นต้น  และการมุ่ งให้ความส าคัญกับ
ประสิทธิผล (Effectiveness)คุณภาพ (Quality)หรือความพึงพอใจของผู ้รับบริการ (Customer 
Satisfaction)และมุ่งเนน้เร่ืองหลกัความรับผดิชอบ (Accountability) 
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3. แนวคิดประชารัฐ (Participatory state) แนวคิดน้ีไดร้ับอิทธิพลมาจากทฤษฎี
รัฐศาสตร์เชิงสงัคมวทิยาเก่ียวกบัการเมืองการปกครองแบบมีส่วนร่วมหรือประชารัฐผสมผสานเขา้
กบัวถีิประชาธิปไตยแบบรากหญา้ โดยพยายามใหป้ระชาชนและองค์กรประชาสังคมได้มีโอกาส
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารปกครองบา้นเมืองโดยตรงมากขึ้น ไม่ใช่เป็นแค่เพียงการไปออกเสียง
เลือกตั้งผูแ้ทนทางการเมืองโดยออ้มเท่านั้น นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้มีการรวมตวักนัเป็นกลุ่มเพื่อ
ดูแลพฒันาตนเอง บนพื้นฐานของจิตส านึกสาธารณะหรือผลประโยชน์ส่วนรวม กล่าวโดยสรุป
แนวคิดประชารัฐมีสาระที่ส าคัญดังน้ีคือ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการบริหารงานภาครัฐ  มุ่งเนน้ความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มูล  ใหค้วามส าคญักบัการ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  มุ่งเน้นเร่ืองการกระจายอ านาจ และมุ่งเน้นการลดขนาด
ภาครัฐ และการเพิม่บทบาทใหก้บัภาคภาคประชาชน 

4. แนวคิดทางกฎหมายปกครองและหลกันิติธรรม (Rule of Law)สาระส าคญัของ
แนวคิดทางกฎหมายปกครองไดรั้บอิทธิพลมาจากนักกฎหมายมหาชน(Public Law)ที่เน้นในเร่ือง
หลกันิติธรรม ความเป็นธรรมและการไม่เลือกปฏิบติั ความเสมอภาคและเที่ยงธรรมกล่าวโดยสรุป
แนวคิดแนวคิดทางกฎหมายปกครองดงัน้ีคือ การค านึงว่าหลกันิติธรรมเป็นคุณค่าที่ส าคญัของนัก
กฎหมายมหาชน   การใหค้วามส าคญักบัหลกันิติธรรมหรือนิติรัฐโดยถือวา่กฎหมายนั้นเป็นใหญ่  มี
จุดเน้นการบริหารงานของรัฐโดยอยูภ่ายใตก้รอบของกฎหมาย   การก าหนดกฎหมายขน้มาบงัคบั
ใชต้อ้งเป็นไปเพื่อคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  จะตอ้งมีการบงัคบัใชก้ฎหมายเป็นการ
ทัว่ไป  และประการสุดทา้ยใหค้วามส าคญักบัความยติุธรรมหรือไม่ล าเอียงและไม่เลือกปฏิบติั 
 5.4 แนวคดิหลังการจัดการภาครัฐแนวใหม่(Post-New Public Management : Post-NPM) 

  นบัตั้งแต่แนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ไดรั้บการยอมรับและส่งผลการปฏิรูป
การจดัการภาครัฐในประเทศต่างๆเป็นอยา่งมาก ในทางกลบักนัแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่
ถูกทา้ทายดว้ยแนวคิดต่างๆตามมา โดยเฉพาะ แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ “new public 
service” และการจดัการภาคีสาธารณะแนวใหม่ “new public governance” ซ่ึงถือเป็นแนวคิดหลัง
การจดัการภาครัฐแนวใหม่“post-New Public Management” (Dunleavy and Hood, 1994; Denhardt 
and Denhardt, 2000; Osborne, 2006) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. แนวคดิการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) 
   แนวคิดการบริหารสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS)เป็นแนวคิด

เชิงวิพากษ์แนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) ในการทบทวน
วรรณกรรมผูว้จิยัจึงเร่ิมทบทวนดว้ยการอธิบายถึงพื้นฐานแนวคิดหรือที่มาของการบริการสาธารณะ
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แนวใหม่ ซ่ึง Robert B. Denhardt and Janet VinzantDenhardt (2007: 25-39) ได้อธิบายไวว้่า NPS 
เกิดขึ้นจากการผสมผสานแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่ส าคญั 3 ประการ คือ  

1.1 ประชาธิปไตยพลเมือง (democratic citizenship) จากแนวคิดที่ว่าความสัมพนัธ์
ระหว่างรัฐและพลเมืองตั้งอยูบ่นแนวคิดที่ว่ารัฐบาลจะด ารงอยูไ่ดน้ั้นก็เพื่อการปฏิบติัภารกิจต่างๆ 
ในการท าให้ประชาชนมีทางเลือกต่างๆ ที่สอดคลอ้งกบัประโยชน์ของตน โดยสร้างหลกัประกนัที่
เป็นกระบวนการ เช่น การลงคะแนนเลือกตั้ง หรือการมีสิทธิส่วนบุคคล แต่ที่ต่างกบัหลกัการจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ ก็คือ พลเมืองจะมองเกินประโยชน์ส่วนตนไปยงัประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงเป็นเพราะ
การมีความรับรู้เก่ียวกับกิจการสาธารณะ ด้วยการเกิดความรู้สึกของการเป็นเจา้ของ (sense of 
belonging) และความผกูพนักบัชุมชน (community)  

1.2 ชุมชนและประชาสังคม  (community and civil society) แนวคิดใหม่ๆ 
เก่ียวกบัชุมชนและประชาสังคมขึ้นมากมาย ซ่ึงในการบริหารรัฐกิจแลว้ถือว่ารัฐโดยเฉพาะหน่วยงาน
หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งช่วยสร้างและสนับสนุนชุมชน ด้วยการให้ความสนใจต่อ
ความตอ้งการและผลประโยชน์ของพลเมืองที่เป็นกลุ่มต่างๆ ที่มีอยูม่ากมาย ซ่ึงเม่ือมองในภาครวม
ก็คือภาคประชาสังคม รัฐจะตอ้งท าหนา้ที่เป็นผูอ้  านวยความสะดวกช่วยเหลือในการสร้างการเช่ือมโยง
ระหว่างพลเมืองกับชุมชน โดยพลเมืองจะร่วมมือร่วมแรงในเร่ืองที่เป็นประโยชน์ส่วนตนอยา่ง
สอดคลอ้งกบัประโยชน์รัฐ ชุมชนและสงัคมโดยรวม 

1.3 แนวคิดมนุษยนิยมในองคก์าร และทฤษฎีวาทกรรม (organization humanism 
and discourse) ไดเ้กิดแนวคิดทางทฤษฎีองคก์ารที่มุ่งเนน้ให้ความสนใจและสนองต่อความตอ้งการ
ของขา้ราชการหรือพนักงานในองค์การมากกว่าการใชอ้  านาจหน้าที่และการควบคุม ซ่ึงเป็นผล
มาจากการวเิคราะห์ในตวัระบบราชการและสภาพสังคม รวมถึงแนวคิดของยคุหลงัสมยัใหม่ (post-
modern) ซ่ึงสนใจในทฤษฎีวาทะกรรม โดยเช่ือวา่การบริหารจะตอ้งเกิดมาจากความจริงใจและการ
มีวาทะกรรมกนัอยา่งตรงไปตรงมาของทุกฝ่าย รวมทั้งพลเมืองกบัขา้ราชการหรือพนักงานของรัฐดว้ย 
ดงันั้นการส่งเสริมหรือการจดัให้มีการแสดงวาทะกรรมสาธารณะในเร่ืองที่เก่ียวกบัผลประโยชน์
สาธารณะที่เพิม่ขึ้นจะท าใหภ้าครัฐมีการต่ืนตวัและสร้างความรู้สึกที่ชอบธรรมขึ้นในการบริหารรัฐกิจ 

   ส าหรับหลกัการส าคญัของการบริการสาธารณะแนวใหม่นั้น Robert B.Denhardt and 
Janet VinzantDenhardt (2007) ได้อธิบายในเชิงวิพากษ์แนวคิดการปฏิรูปหรือการปรับโฉมภาค
ราชการ (Reinventing Government) ของ David Osborne and Ted Gaebler ไวด้งัน้ี  

1. เน้นการให้บริการมากกว่าคอยก ากับ (serve rather than steer)บทบาทของ
หน่วยของรัฐควรจะมุ่งเน้นการช่วยใหพ้ลเมืองไดรั้บประโยชน์ตามสิทธิของตนแทนที่การควบคุม
หรือก ากบัใหส้ังคมเป็นไปในแนวทางที่ตนตอ้งการ โดยหน่วยงานจะตอ้งมีบทบาท ในการอ านวย



 

 

53 

ความสะดวก (facilitation) การเจรจา (negotiation) หรือการเป็นตวัแทน (broker) เพื่อแกปั้ญหาของ
ประชาชน 

2. มุ่งประโยชน์สาธารณะ (public interest) หน่วยงานตอ้งหาหนทางในการ
สร้างประโยชน์ร่วมกนัและการร่วมกนัมีส่วนรับผิดชอบของประชาชน หนทางหน่ึง คือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนมาร่วมกนัคิดร่วมกนัท าโดยผ่านวาทะกรรม (discourse) ที่ไม่มีขอ้จ ากดัและมี
ความจริงจงั ซ่ึงหน่วยของรัฐจะเป็นผูท้ี่ให้เกิดความมัน่ใจวา่ แนวทางของประชาชนมีจุดมุ่งหมายที่
ประโยชน์สาธารณะ และสอดคลอ้งกบัปทสัถานของความยติุธรรม ความเป็นธรรมและความเสมอภาค 

3. การคิด ใน เชิ งยุทธศาสตร์แต่ลงมือปฏิบัติแบบประชาธิปไตย ( think 
strategically  act democratically)หมายความว่า นโยบายและโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะจะสามารถบรรลุความส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการมีความพยายามร่วมกนัและ
ผา่นกระบวนการของการมีส่วนร่วม เน่ืองจากปัจจุบนัเป็นเร่ืองยากที่จะประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินงานตามนโยบาย  หากผูบ้ ริหารเพียงแค่ก าหนดวิสัยทศัน์ แล้วปล่อยให้ข้าราชการใน
หน่วยงานเป็นผูน้ าไปปฏิบติั แต่หน่วยงานภาครัฐจะตอ้งลงมาแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เก่ียวขอ้งทั้งโครงการที่ด  าเนินการ 

4. สนองรับใช้ประชาชนในฐานะพลเมืองไม่ใช่แค่ลูกค้า (serve citizens not customers) 
หน่วยงานภาครัฐไม่ใช่เพียงแค่สนองต่อความตอ้งการของลูกค้าซ่ึงเป็นเร่ืองของผลประโยชน์
ระหวา่งบุคคลหรือหลายบุคคลรวมกัน แต่เป็นการมุ่งเน้นการสร้างความสัมพนัธ์มีความเช่ือมัน่ 
(trust) และการมีส่วนร่วมระหวา่งหน่วยงานภาครัฐกบัพลเมืองหรือในระหวา่งพลเมืองดว้ยกนั 

5. ควรมุ่งเน้นที่ข้าราชการมากกว่าการตลาด  และขา้ราชการควรเอาใจใส่ต่อ
เจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญ ค่านิยมชุมชน และปทัสถานทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และ
ประโยชน์ของพลเมืองมากกวา่อยา่งอ่ืน เน่ืองจากการบริหารรัฐกิจแนวดั้งเดิมที่เนน้ให้ขา้ราชการมี
หน้าที่พึงปฏิบตัิตามนโยบายของนักการเมืองและในหลกัการจดัการภาครัฐแนวใหม่ที่ตอ้งการให้
ขา้ราชการให้คุณค่าต่อการมีประสิทธิภาพ การลดตน้ทุน และตอบสนองต่อกลไกตลาดมากกว่า
ส่ิงอ่ืนใด ซ่ึงขดักบัความเป็นจริงที่ขา้ราชการเป็นตวัแปรหน่ึงที่ส่งผลและไดรั้บผลจากปทสัถาน 
ค่านิยม และธรรมเนียมปฏิบติัต่างๆ มากมายในระบบการบริหารการปกครอง (governance) 

6. เน้นคุณค่าของคนมากกว่าความสามารถในการผลิต เน่ืองจากหน่วยงาน
ภาครัฐมกัจะประสบความส าเร็จในระยะยาวหากเป็นกระบวนการของการสร้างการมีส่วนร่วมต่อ
กนัและการมีภาวะผูน้ าร่วมกนั (shared leadership) โดยตั้งอยูบ่นฐานของการเคารพประชาชน 
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7. เน้นคุณค่าการเป็นพลเมือง (citizen) และการให้บริการสาธารณะมากกว่าการ
เป็นผู้ประกอบการ (entrepreneurship)เน่ืองจากประโยชน์สาธารณะจะบรรลุได้ด้วยขา้ราชการ
และพลเมือง มุ่งมัน่ที่จะสร้างสรรคอ์ยา่งมีคุณค่าให้แก่สังคม ไม่ใช่โดยผูป้ระกอบการที่ปฏิบติัราว
กบัว่า เงินของแผ่นดินเป็นเงินของตนเอง เพราะที่จริงแล้วเป็นเงินของประชาชน ดงันั้นผูบ้ริหาร
ภาครัฐจะท าหนา้ที่การเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของประชาชน  

   อัมพร ธ ารงลักษณ์ (2553: 18-20) ได้น าแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
(NPS) มาน าเสนอเป็นบทวิพากษก์ารจดัการภาครัฐแนวใหม่ (NPM)โดยน าเสนอถึงปัญหาของการ
จดัการภาครัฐแนวใหม่ไวห้ลายประการ ดงัน้ี 

1. ปัญหาฐานคิดทางเศรษฐศาสตร์ของการจดัการนิยม ไดรั้บการวพิากษว์ิจารณ์
มากที่สุดในแง่ของการน ามาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐซ่ึงมีความซับซ้อนทางการเมือง
มากกว่าการบริหารงานในภาคธุรกิจเอกชน พฤติกรรมความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริการ (service 
providers) และ “ผูบ้ริโภค” (consumers) เพือ่อธิบายความสมัพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการในการผลิต
และการบริโภคไม่อาจจะเทียบได้กับความสัมพนัธ์ระหว่างรัฐในฐานะผูใ้ห้บริการสาธารณะใน
บริบทความซับซ้อนทางการเมืองกบั “ประชาชนพลเมือง” ที่ตอ้งเสียภาษีอากรให้กับภาครัฐเพื่อ
น าไปจดัสรรใหก้บันโยบายต่าง ๆ ในสงัคมได ้ 

2. ปัญหาฐานคิดการจดัการนิยม ที่เน้นการท างานเพื่อมุ่งหวงัผลลพัธ์ของงาน
เท่านั้น การท างานใหไ้ดผ้ลสมัฤทธ์ิไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะเป็นส่ิงที่ทุกคนปรารถนา แต่ปัญหาน้ีอยู่
ที่การก าหนดเป้าหมายผลของงานตามกลยทุธ์ของหน่วยงาน มีมาตรฐานตวัช้ีวดัที่สามารถประเมิน
ไดเ้ป็นตวัเลขน้ีเป็นส่ิงที่อาจจะท าไดย้ากในการบริหารงานภาครัฐที่บางทีเป้าหมายมีความคลุมเครือ 
เช่น เพื ่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน ให้ประชาชนมีความสุข ให้ได ้รับการบริการที่ดี มี
ประสิทธิภาพ ผลงานได้คุณภาพ ค  าเชิงนามธรรมเหล่าน้ีมีความหมายไม่แน่นอน และขึ้นอยูก่บัว่า
ใครจะใหนิ้ยามมาตรฐานกนัแตกต่างกนัไป 

3. การเปล่ียนสถานะจากประชาชนพลเมือง เป็นเพียงแค่ “ลูกคา้” ตามหลกัการ
บริหารธุรกิจเอกชน ไดรั้บการโจมตีอยา่งมากว่าเท่ากบัลดสถานะของประชาชนที่มีสิทธิมากกว่า
เพียงแค่การซ้ือสินค้าและบริการเท่านั้ น แต่ประชาชนพลเมืองยงักินความถึงสิทธิที่ได้รับตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่จะได้รับการปกป้องคุม้ครองและได้รับการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกันตาม
กฎหมายและในบางคร้ังผูไ้ม่เสียภาษีที่ได้รับการยกเวน้ เช่น เด็ก และคนชราที่ไม่มีรายได้ ยงั
จ  าเป็นตอ้งรับการบริการอยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัตามกฎหมายโดยที่ไม่จ  าเป็นตอ้งเสียภาษี (จ่าย
ค่าบริการ) ซ่ึงลกัษณะน้ีนกัการศึกษาบริหารรัฐกิจหลายท่าน (รวมทั้งผูเ้ขียนเองมองวา่เป็นการลด
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ฐานะของประชาชนเป็นเพียงผูใ้ช้บริการซ่ึงหากไม่ได้จ่ายค่าบริการก็จะไม่ได้รับการบริการอีก
ต่อไป (และถา้ตอ้งการต่อการบริการน้ีอาจจะตอ้งจ่ายค่าปรับเพิม่อีก)  

4. ปัญหาการใหนิ้ยามคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ที่ยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปที่
เป็นเสียงเดียวกนัได ้การบริหารงานสาธารณะดั้งเดิมมีความเป็นสากลและมีความเป็นเอกภาพทาง
ความคิดมากกว่า (Hugh, 1994: 84) ยืนอยู่บนแนวคิดหลักของแม็กซ์เวเบอร์ ในเร่ืองโครงสร้าง
ระบบราชการและระบบการบริหารงานตามระเบียบขอ้บงัคบัมีระเบียบวิธีการปฏิบติังานที่กล่าวได้
วา่เป็นวธีิที่ดีที่สุด (เทเลอร์) มีหลกัการท างานที่เป็นที่ยอมรับทัว่ไปเป็นส่วนใหญ่ แต่หลกัการจดัการ
ใหม่น้ีไม่เสนอค าตอบเดียวใหก้บัการบริหารงานภาครัฐที่มีความซับซ้อนมากขึ้น (หลายฝ่าย/หลาย
มือมาเก่ียวขอ้ง) แนวทางการปฏิบติังานในภาครัฐจึงแตกเป็นเส่ียงๆ ขึ้นอยูก่บัวา่หน่วยงานใดน าไป
ปฏิบตัิแลว้ลองผิดลองถูก ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวมากน้อยเพียงใด การสร้างองคค์วามรู้ที่
เป็น “ทฤษฎีหลกั” จึงไม่สามารถเกิดขึ้นได ้ท าไดแ้ต่เพยีงแค่การศึกษารวบรวมแนวทางปฏิบตัิที่ดีที่สุด 
(best practices) ซ่ึงฮิวจม์องว่าเป็นจุดอ่อนของการศึกษาการบริหารรัฐกิจในปัจจุบนัที่ไม่มี “ทฤษฎี” 
เป็นของตวัเองเหมือนดังที่เป็นมา ตอ้งไปหยิบยมืมาจากศาสตร์อ่ืน (การเมือง เศรษฐศาสตร์ และ
การจดัการ) ที่นบัวนัจะเขม้แขง็มากขึ้น และในที่สุดศาสตร์ของการบริหารรัฐกิจ (ตามที่วิลสันหวงั
เอาไว)้ จะไม่เกิดขึ้นและกลายเป็นเพียงเศษเส้ียวหน่ึง หรือส่วนยอ่ยของการศึกษาในศาสตร์อ่ืนใน
อนาคต  

5. ปัญหาของความสามารถรับผดิชอบไดเ้ปล่ียนไป ตามหลกัการบริหารเดิมของ
วลิสนัความสามารถรับผิดชอบไดแ้สดงให้เห็นความสมัพนัธ์ในกระบวนการทางการเมืองระหวา่ง
นักการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนและนักบริหารในระบบราชการที่ รับบัญชาจากฝ่าย
การเมืองมาปฏิบติัและตอ้งรายงานต่อฝ่ายการเมืองถึงผลที่เกิดขึ้น (political accountability) และใน
ส่วนของการบริหารภายในระบบราชการมีสายการบงัคบับญัชาที่ก  าหนดสายสัมพนัธ์ทางความ
รับผิดชอบงานระหวา่งหวัหน้าและลูกนอ้ง (bureaucratic accountability) อยา่งชดัเจนให้ปฏิบติังาน
ตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั และหากประชาชนไม่พอใจในผลงานของนกัการเมืองและการ
ปฏิบัติงานของระบบราชการสามารถท าการตรวจสอบนักการเมืองและระบบราชการได้ตาม
กระบวนการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ใหโ้อกาสประชาชนไดเ้ลือกตวัแทนเขา้ไปใหม่ตามวาระ
ของการเลือกตั้ง 

6. ปัญหาจริยธรรมเส่ือม  ส่ิงที่อาจเกิดขึ้นได้จากหลักการจดัการภาครัฐแนวใหม่น้ี 
คือ การทุจริตเชิงนโยบายโดยนักการเมืองเน่ืองจากสามารถสลัดตัวเองให้หลุดพน้จากวงจร
ความสามารถรับผดิชอบไดต้ามกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ตอ้งรับผดิชอบต่อ
ประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้ง และส าหรับนักบริหารในฐานะเจา้หนาที่ของรัฐซ่ึงตามระบบ
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การบริหารงานเดิมจะมี “สูตร” ส าหรับการท างานที่ประกนัการทุจริตใหเ้กิดขึ้นนอ้ยที่สุด เช่น ความ
เป็นกลางทางการเมือง ระเบียบขอ้บงัคบัที่ชดัเจน และจะตอ้งปฏิบติัตาม การจา้งงานถาวร ขอ้จ ากดั
ของกฎหมายในการปฏิบตัิงาน เป็นตน้  การมุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นส าคญัเท่ากบัเปิด
ช่องวา่งให้ละเลยการปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของกฎหมายเพียงเพื่อท างานให้ส าเร็จไดผ้ลงาน 
(results/ends) ตามที่ก  าหนดโดยไม่ค  านึงถึงขอ้จ ากดัทางกฎหมาย (means)  
   โดยรวมการจดัการภาครัฐแนวใหม่ไดรั้บการโจมตีเป็นอยา่งมากในเร่ืองฐานทาง
ความคิดทางเศรษฐศาสตร์ และหลกัการทางธุรกิจที่มองประชาชนพลเมืองเป็นผูร่้วมการคา้ทางการ
ตลาด มิใช่พลเมืองที่มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ท าให้สถานะของการศึกษาการ
บริหารรัฐกิจดูเหมือนจะดอ้ยค่าลงเป็นเพียงการบริหารกิจการธุรกิจขนาดเล็ก ขาดความเช่ือมโยงกบั
การบริหารและการปกครองในระบอบประธิปไตย ดงัที่เดนฮาร์ท วพิากษว์่า “ไม่มีใครเถียงวา่การ
ให้บริการประชาชนเหมือนลูกคา้และการเพิ่มการแข่งขนัจะให้ประโยชน์กับลูกคา้มากเพียงใด 
เพยีงแต่วา่ การใชท้รัพยากรไปในการเพิม่ผลผลิต และประสิทธิผลเท่านั้น อาจจะไม่ใช่เป้าหมายที่มี
คุณค่าสูงส่ง...ในการบริหารภาครัฐ และตอ้งยอมรับวา่เป้าหมายน้ีมีขอ้จ ากดัในตวัมนัเอง” เดนฮาร์ท
จึงไดพ้ยายามเสนอทางเลือกใหม่ส าหรับการบริหารรัฐกิจที่ “มุ่งเน้นพลเมือง” (Citizen-First) เพื่อ
ประโยชน์ในการสร้างชุมชนที่มีความใกลเ้คียงกบัประชาสังคม (civil society) สานต่อแนวคิดของ
ส านกัแบล็กส์เบร์ิกใหก้ารบริหารรัฐกิจสามารถอยูใ่นแวดวงการบริหารและการปกครองในระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยที่ยดึกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายหลกั และเน้นความส าคญั
และประโยชน์ของประชาชนเหนือส่ิงอ่ืนใด โดยให้ช่ือว่า “การบริการสาธารณะใหม่” (New Public 
Service) ประกอบดว้ยหลกัการ 7 ประการ ประการที่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของออสบอร์น และแก
เบลอร์ไดแ้ก่  

1. ใหบ้ริการพลเมืองมิใช่ลูกคา้  
2. แสวงหาผลประโยชน์สาธารณะ  
3. เห็นคุณค่าของความเป็นพลเมือง (citizenship) และการบริการสาธารณะเหนือ

การเป็นผูป้ระกอบการ  
4. คิดเชิงกลยทุธ ์กระท าอยา่งเป็นประชาธิปไตย  
5. ตระหนกัถึงความยากล าบากในการสร้างความสามารถรับผดิชอบได ้ 
6. เป็นผูน้ าในการใหบ้ริการโดยยดึคุณค่าทางสงัคมมากกวา่จะเป็นผูก้  ากบั (steer) 

หรือควบคุม (control) ทิศทางของสงัคม 
7. เห็นคุณค่าของ “ประชาชน” โดยการสร้างโอกาสและเปิดประตูสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือของการมีส่วนร่วมใหเ้กิดขึ้นในกลุ่มประชาชนพลเมืองเพือ่ใหเ้กิดชุมชน  
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   อาจกล่าวไดว้า่ แนวคิดน้ีไดท้  าให้นกับริหารรัฐกิจไดต้ระหนกัถึงความจ าเป็นใน
การสร้างการบริหารรัฐที่มีประชาชนเป็นหัวใจส าคญัของการให้บริการอีกคร้ังหน่ึงหลงัจากที่หลุด
เขา้ไปในโลกของกลไกการแลกเปล่ียนซ้ือ – ขาย บริการทางการตลาดมาชัว่วูบหน่ึง และถือเป็น
พื้นฐานของการพฒันาแนวคิด Governance ต่อไป  
   แนวทางการบริหารแบบ NPS ให้ความส าคญักบั “ความเป็นพลเมือง” (Citizenship) 
ที่มีทั้งสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเรียกร้องให้ขา้ราชการตอ้งรับใชพ้ลเมือง โดยตอ้งคิด
เสมอว่าพลเมืองคือเจา้ของเรือหรือเจา้ของประเทศ ทั้งยงัวิจารณ์ว่านักจดัการภาครัฐตามแนวคิด 
NPM ที่ท  าตวัเป็นกปัตนัเรือและถือหางเสือเรือ มีอ านาจมากจนอาจลืมตวัไปว่าเป็นเจา้ของเรือเสีย
เองและอาจคิดถึงผลประโยชน์ของตนมากกว่าของพลเมืองหรือของส่วนรวม แนวคิดน้ีจึงเน้นให้
ขา้ราชการตอ้งใหค้วามส าคญักบัผลประโยชน์ของพลเมืองเป็นล าดบัแรก และในการก าหนดเป้าหมาย
และแนวทางในการตอบสนองผลประโยชน์ของส่วนรวมนั้น ตอ้งให้พลเมืองมีส่วนร่วมในการ
ปรึกษาหารือและร่วมรับผิดชอบ โดยนักบริหารรัฐกิจตอ้งกระตุน้ให้พลเมืองมีการรวมตวักนัเป็น
ชุมชน และประชาสังคมและจดัใหมี้การพูดคุยตกลงกนัโดยขา้ราชการท าตวัเป็นคนกลางในการเจ
ราจาไกล่เกล่ีย โดยตอ้งมองไปที่ประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ของคนใดคนหน่ึงเพราะ
พลเมืองไม่ใช่ลูกคา้ แนวคิดน้ียงัใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบจากภาคพลเมืองดว้ย ( Democratic 
accountability) การบริหารราชการจึงไม่ใช่เร่ืองของขา้ราชการหรือของรัฐแต่ฝ่ายเดียวอีกต่อไป แต่
เป็นการร่วมมือกนัทั้งฝ่ายรัฐและพลเมืองหรือที่เรียกว่า “การบริหารแบบพลเมืองเป็นหุ้นส่วน” 
(Governance system หรือ Democratic governance) 

2. แนวคดิการจัดการภาคสีาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance: NPG) 
  เกิดขึ้นตั้งแต่เร่ิมตน้ศตวรรษที่ 21 และหลงัจากนั้นไดข้ยายตวัเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ จนถึง
ปัจจุบนัน้ี แมจ้ะมิไดมี้ฐานะเป็นแนวคิดที่เป็นพาราไดม์ใหม่ทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงยงัมิได้
รับการยอมการบริหารจดัการงานสาธารณะในหลาย ๆ  ประเทศ เทียบเท่าแนวคิด NPM ก็ตาม แต่เป็น
แนวคิดที่ท้าทายและเข้าไปเสริมจุดอ่อนของแนวคิด OPA และ NPM ได้เป็นอย่างมากและมี
แนวโน้มที่จะขยายตวัมากขึ้นเร่ือย ๆ ทั้งน้ีแนวคิด NPG เกิดขึ้นภายใตบ้ริบทที่ภาคประชาสังคม 
ภาคธุรกิจ ชุมชนองค์การพฒันาเอกชน และกลุ่มผลประโยชน์ทางวิชาชีพต่าง ๆ ในการรวมตวั
ด าเนินงานสาธารณะ ใน “รูปแบบของการจดัการภาคี” แมว้่า NPG มิอาจเขา้ไปแทนที่ OPA และ 
NPM ได ้แต่การจดัการในรูปแบบ NPG ไดข้ยายตวัอยา่งมากในช่วงกวา่สิบปีที่ผา่นมาน้ี (Osborne, 
2010a; Peters, 2010; Bovaird and Loffler, 2005b, อ้างในสมศักด์ิ สามัคคีธรรมและปรีดา วานิชภูมิ , 
2556:183-214) 
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   Stephen P. Osborne (2010: 7,9,11) ได้มองว่า NPG มี รากฐานมาจากทฤษฎี
เครือข่าย (Network Theory) และทฤษฎีสถาบัน (Institutional Theory) โดยได้รับอิทธิพลทาง
ความคิดจาก Ouchi (1979); Powell .W (1990); Powell .W and DiMaggio (1991); และ N. Nohria 
and R. Eccles (1992) โดยนักคิดแนว NPG ได้น าทฤษฎีระบบธรรมชาติแบบเปิด (Open Natural 
Systems Theory) มาใชเ้ป็นกรอบในการมอง อันท าให้พวกเขาพุ่งความสนใจไปที่แรงกดดนัจาก
สภาวะแวดลอ้มภายนอกที่มีต่อการน านโยบายไปปฏิบติัและการใหบ้ริการสาธารณะ ที่อยูภ่ายในรัฐ
แบบพหุ (Plural State) และรัฐพหุนิยม (Pluralist State) ซ่ึงพบว่า ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวน้ี 
ประเด็นส าคญัที่ควรไดรั้บการวเิคราะห์อยา่งละเอียดก็คือ ความสมัพนัธร์ะหวา่งองคก์ารต่าง ๆ 
   Victor Pestoff (2010) ได้นิยาม “การจัดการภาคีสาธารณะแบบใหม่” (New 
Public Governance) ว่าหมายถึง การจัดการที่วางอยู่บนพื้นฐานของ “การผลิตร่วมกัน” (Co-
production – ทั้งสินคา้และการบริการ) การจัดการที่ประกอบด้วยผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย 
รวมทั้งการให้บริการเก่ียวกับสวสัดิการที่จดัขึ้นโดยฝ่ายที่สาม (third sector provision of welfare 
services)ใน บ ท ค ว าม ที่ Pestoffเขี ย น ร่ ว ม กั บ  Taco Brandsen(2010: 223) เข า ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า 
“NPGหมายถึงมีหลายๆฝ่ายที่เขา้ร่วมในการให้บริการดูแลสุขภาพดูแลผูสู้งอายกุารจดัการศึกษาที่
อยูอ่าศยัสวสัดิการความปลอดภยัและสินคา้สาธารณะ (Public Goods) อ่ืนๆซ่ึงเม่ือไม่ก่ีทศวรรษน้ี
ได้ปรากฏให้เห็นถึงการจดัความสัมพนัธ์ใหม่ระหว่างรัฐกับฝ่ายที่สามในการจดัให้มีสินคา้และ
บริการสาธารณะโฉมหนา้ใหม่ของฝ่ายที่สามไดถู้กดึงให้เขา้ร่วมจดับริการสาธารณะกล่าวอีกดา้นหน่ึง
ก็คือมีการจดัการร่วมกนั (Co-Management) ระหว่างฝ่ายที่สามกบัรัฐ...” นอกจากน้ีการผลิตร่วมกนั
ระหวา่งภาครัฐกบัฝ่ายที่สามยงัก่อใหเ้กิดผลดี 2 ประการคือ ประการแรกการท าให้สงัคมมีความเป็น
ประชาธิปไตยมากขึ้น (Democratization) จากการที่พลเมืองเขา้ไปมีส่วนร่วมโดยตรงในการผลิต
บริการสาธารณะและประการที่สองก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวตักรรม (Creation of Innovation) 
เน่ืองจากกระบวนการท างานร่วมกนัระหวา่งภาคีต่างๆจะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงใน
กระบวนการผลิตไดอ้ยา่งมีนัยส าคญัขณะเดียวกนัการเช่ือมประสานกนัในรูปของเครือข่ายจะเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ ส่งผลให้นวตักรรมสามารถแพร่ขยายไปสู่องค์การต่างๆได้อย่างรวดเร็วและ
กวา้งขวางมากขึ้น (Pestoff and Brandsen,2010:  227-33) 
   Pestoff (2010) มองว่าในแนวคิดการจดัการแบบ NPG นั้นพลเมืองสามารถเขา้
ไปมีส่วนร่วมเป็นภาคีกบัภาครัฐได ้3 ระดบัคือ 1) ระดบัจุลภาค( Micro) สามารถมีส่วนร่วมไดโ้ดย 
“การผลิตร่วมกนั” (Co- Production)  ในสถานที่ตั้งในทอ้งถ่ินซ่ึงมีการจดับริการให้แก่พลเมืองโดย
พลเมืองสามารถมีส่วนร่วมในการผลิตบริการได้โดยตรง 2) ระดับมหภาค (Macro) พลเมือง
สามารถมีส่วนร่วมในรูปของ “การจดัการภาคีร่วมกนั” (Co-Governance)  ทั้งในการใหบ้ริการและ
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การตดัสินใจร่วมกันในนโยบายเก่ียวกับสวสัดิการดังกล่าวและ 3) ระดับกลาง (Meso) พลเมือง
สามารถมีส่วนร่วมในรูปของ  “การจดัการร่วมกนั” (Co-Management) เพื่อใหบ้ริการระดบัทอ้งถ่ิน
โดยผูใ้หบ้ริการที่มาจากภาคีอนัหลากหลาย 
   จาก ที่ ก ล่ า วม าข้ า งต้น ก าร จัด ก า รภ าคี ส าธ ารณ ะ แบ บ ให ม่ ” (New 
PublicGovernance NPG) เป็นการจดัการสาธารณะยคุใหม่แห่งศตวรรษที่ 21ภายใตเ้งื่อนไขที่ภาค
ประชาสังคมกลุ่มธุรกิจและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆฝ่ายต่างมิอาจอยู่เฉยๆในฐานะของ
ผูรั้บบริการ (Passive Public ServiceReceivers) ดังเช่นเดิมได้โดยภาคพลเมืองจะเขา้มามีส่วนร่วม
และมีความตื่นตวั(Active Participants) ในการจดับริการสาธารณะร่วมกับภาครัฐมากยิง่ขึ้นซ่ึงถือ
เป็นการแสดงออกถึงความเป็นประชาสงัคมอยา่งแทจ้ริง 
 
6. แนวคดิเกี่ยวกับองค์การภาครัฐ 
 องคก์ารภาครัฐมีความหมายและลกัษณะส าคญัซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 6.1 ความหมายองค์การภาครัฐ 
  ค าว่า องคก์ารภาครัฐ ประกอบไปดว้ย 2 ค  าคือ ค  าว่า”องคก์าร”และ “ภาครัฐ” ซ่ึง
สามารถแยกอธิบายไดค้ือ (เสน่ห์ จุย้โต,2556) 
  ค าว่า “องค์การ” หมายถึง การรวมตวักนัของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อร่วมมือกนั
ท างานบางอยา่งเพือ่ใหส้ าเร็จตามเป้าหมายที่ก  าหนดไว ้การที่รวมตวักนัตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปจนกระทัง่
ถึง 10,000 คน หรือมากกว่านั้นสามารถเรียกไดว้่าเป็นองคก์ารขนาดเล็ก หรือองค์การขนาดกลาง 
หรือองคก์ารขนาดใหญ่ การรวมตวักนัตอ้งมีการจดัโครงสร้างองคก์ารทั้งในแนวด่ิงและแนวนอน 
กล่าวคือ การจดัโครงสร้างในแนวด่ิงจ าเป็นตอ้งค านึงถึงหลกัการแบ่งงานกนัท าตามความเช่ียวชาญ
เฉพาะดา้น หลักสายการบงัคบับญัชา หลกัเอกภาพในการบงัคบับญัชา หลกัขอบข่ายการควบคุม 
หลกัการรวมอ านาจและกระจายอ านาจ การจดัโครงสร้างในแนวนอนจ าเป็นตอ้งค านึงถึงหลกัการ
จดัแผนงาน โดยการจดัแบ่งออกเป็นส่วนงานยอ่ยๆ อะไรบา้งจึงจะเหมาะสมต่อการด าเนินภารกิจ
ใหบ้รรลุเป้าหมายที่ไดก้  าหนดไว ้ฉะนั้นค  าวา่องคก์ารจึงมีองคป์ระกอบที่ส าคญั 3 ประการ คือ 
   ค าว่า “ภาครัฐ”หมายถึง สาธารณะหรือส่วนรวม เม่ือใดก็ตามที่มนุษยเ์ขา้มาอยู่
รวมกนัเป็นกลุ่มคน ชุมชนและสงัคม เพือ่ใหเ้กิดการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัติสุข จ  าเป็นตอ้งมีการจดัตั้ง
องค์การขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในการควบคุม การจดัการ และอ านวยบริการกิจกรรมสาธารณะหรือ
กิจกรรมเพือ่ผลประโยชน์ส่วนรวมใหค้นในกลุ่มคน ชุมชนและสงัคมนั้นอยูเ่ยน็เป็นสุข 
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  นักวิชาการไดใ้ห้ความหมายขององคก์ารภาครัฐไวแ้ตกต่างกนัใน 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 
ลกัษณะแรกองคก์ารภาครัฐหมายถึงองคก์ารสาธารณะ และลกัษณะที่สององคก์ารภาครัฐหมายถึง
องคก์ารแบบราชการที่น านโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบติั 

1. องค์การภาครัฐหมายถึงองค์การสาธารณะ 
   ไชยนันท์ ปัญญาศิริ (2552:4-9) ได้ศึกษาความหมายขององค์การสาธารณะ 
พบว่านักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ได้มีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนัว่า ค  าว่า “สาธารณะ” 
หมายถึงส่ิงที่อยูภ่ายใตก้ฎเกณฑห์รือการควบคุมของรัฐบาล ดงันั้น ค  าว่า “องคก์ารสาธารณะ” ใน
ที่น้ี จึงน่าจะมีความหมายครอบคลุมถึงหน่วยงานของรัฐบาล ทุกๆ ประเภทที่ท  าหน้าที่บริหาร
ราชการแผน่ดิน หมายถึงองคก์ารในระบบราชการนั่นเอง หรืออาจหมายรวมถึงหน่วยงานเอกชนที่
ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชนภายใตอ้าณัติหรือการก ากับดูแลจาก
ภาครัฐ ส าหรับในประเทศไทย องค์การสาธารณะมีขอบข่ายการอธิบายครอบคลุมถึงกระทรวง 
ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจต่างๆ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน หน่วยราชการฝ่ายนิติบญัญัติ หน่วย
ราชการฝ่ายตุลาการ ตลอดจนองคก์ารอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองคก์ารภาครัฐรูปแบบพเิศษ เป็นตน้ 
ทั้งน้ี องคก์ารสาธารณะจดัตั้งขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน เพื่อ
จดัหาและส่งมอบบริการสาธารณะแก่ประชาชน และเพือ่รักษาความเป็นธรรมในสงัคม 
   จากการทบทวนความหมายของค าว่า “องคก์ารสาธารณะ” ในการศึกษาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ พบว่ามีการอธิบายองคก์ารสาธารณะทั้งในแบบแคบ แบบกวา้ง และแบบทัว่ไป 
ดงัน้ี 

1.1 องค์การสาธารณะ ในความหมายแคบ จะหมายความถึง หน่วยงานของ
รัฐบาลทุกประเภท เช่น กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจต่างๆ และองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนหน่วยงานฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายตุลาการ ที่ใช้
อ  านาจทางการปกครองเป็นพื้นฐานในการจดัหาและส่งมอบบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

1.2 องค์การสาธารณะในความหมายกวา้ง หมายถึง องค์การที่ให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน ที่รัฐบาลมีส่วนในความเป็นเจา้ของ หรือเป็นแหล่งเงินอุดหนุนกิจการของ
องคก์ารนั้นๆ โดยอาจมีกฎหมายก ากับเพื่อให้สามารถใช้อ  านาจปกครองเพื่อให้สามารถบรรลุ
ภารกิจให้บริการสาธารณะได ้ดงันั้นในความหมายกวา้ง จึงหมายรวมถึงหน่วยงานเอกชนที่ไดรั้บ
มอบหมายอ านาจหนา้ที่ในการใหบ้ริการประชาชนภายใตอ้าณัติหรือการก ากบัดูแลจากภาครัฐ 

1.3 องคก์ารสาธารณะในความหมายทัว่ไป จะอธิบายครอบคลุมองคก์ารทุกประเภท
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน หรือความร่วมมือระหว่างภาครัฐและวสิาหกิจเอกชน ที่ไดท้  า
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หน้าที่จดัหาและส่งมอบบริการสาธารณะแก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นบริการสาธารณะทางการปกครอง 
หรือบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
   กล่าวโดยสรุป ความหมายขององค์การภาครัฐ หมายถึงองค์การสาธารณะซ่ึง
ได้แก่หน่วยงานของรัฐบาลทุกๆ ประเภทที่ท าหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน ซ่ึงหมายรวมถึงองคก์าร
ในระบบราชการ และหน่วยงานเอกชนที่ไดรั้บมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการให้บริการประชาชน
ภายใตอ้าณัติหรือการก ากบัดูแลจากภาครัฐ องคก์ารสาธารณะในบริบทของการบริหารราชการไทย
ในปัจจุบนั จะบริหารงานภายใตว้ตัถุประสงคเ์พื่อรักษาสมดุลระหวา่งการตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน และการมีผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรม  

2. องค์การภาครัฐ หมายถึง องค์การแบบราชการทีน่ านโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ 
   ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (2541: 89-90) ไดศ้ึกษาความหมายองค์การภาครัฐ ตาม
ทศันะของนกัวชิาการ ดงัน้ี  

2.1 องคก์ารภาครัฐเป็นองคก์ารใดๆ ที่ก  าหนดขึ้นโดยรัฐบาล ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่าง
จากองคก์ารภาคธุรกิจ 

2.2 องคก์ารภาครัฐกิจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ซ่ึงนั่นก็คือนโยบายสาธารณะ 
โดยจะตอ้งมีการประกาศใช ้และมีการแปลงนโยบายสาธารณะมาปฏิบติัเพือ่การบริหารงานต่อไป 

2.3 องคก์ารภาครัฐเป็นการบริหารของหน่วยงานรัฐหรือเป็นภารกิจของรัฐ ซ่ึงเรา
มกัจะพบไดใ้นองคก์ารขนาดใหญ่ 

2.4 องค์การภาครัฐเป็นหน่วยหน่ึงซ่ึงอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ องค์การ
ภาครัฐแตกต่างจากองค์การภาคธุรกิจ 4 ประการ ไดแ้ก่ ความตอ้งการในองค์การ โครงสร้างการ
ด าเนินงาน การตดัสินใจ การจูงใจ ความพงึพอใจในงาน การจดัการภายในองคก์าร และการวดัผลงาน 
   ดังนั้นความหมายขององค์การภาครัฐน่าจะพิจารณาทั้งสองลกัษณะ กล่าวคือ 
“องคก์ารภาครัฐกิจเป็นหน่วยหน่ึงของสงัคมซ่ึงมีปฏิสัมพนัธก์บัสภาพแวดลอ้ม โดยที่เป็นองคก์าร
ที่เกี่ยวขอ้งกับการน านโยบายไปปฏิบตัิให้บรรลุผล “ส าเร็จตามเป้าหมาย” ดงันั้นจากจุดน้ีเอง 
การด าเนินการขององคก์ารจึงจะตอ้งมีส่วนประกอบที่ส าคญัคือ การจดัโครงสร้างหน่วยงาน การก าหนด
ระเบียบและวิธีการปฏิบตัิ การบริหารบุคคล การจดัการด้านการคลังและงบประมาณ รวมถึง
กิจกรรมดา้นอ่ืนภายใตก้รอบนโยบาย กฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบติั และสภาพแวดลอ้มที่เป็นอยูใ่น
ขณะนั้น 
   การพจิารณาความหมายขององคก์ารภาครัฐควรจะพจิารณา “องคก์ารแบบราชการ” 
หรือ “Bureaucracy” ด้วย จะท าให้ เข้าใจดียิ่งขึ้ น  ค  าว่าองค์การแบบราชการหมายถึง ระบบ
ความสมัพนัธใ์นการบงัคบับญัชาซ่ึงก าหนดโดยกฎระเบียบที่พฒันาขึ้นอยา่งสมเหตุสมผล ผูท้ี่น าค  า
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ว่าองค์การแบบราชการมาใช้และเป็นที่ยอมรับจนปัจจุบนัได้แก่ นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันช่ือ 
แมกซ์เวเบอร์ (Max Weber) โดยกล่าววา่องคก์ารแบบราชการหมายถึง องคก์ารที่สมเหตุสมผลและ
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงปฏิบติังานบนพื้นฐานต่อไปน้ี 

1. กฎระเบียบที่แน่นอน 
2. การแบ่งงานกนัท าตามความช านาญเฉพาะอยา่ง 
3. ล าดบัขั้นการบงัคบับญัชา 
4. การตดัสินใจที่พจิารณาจากเหตุผลเชิงวชิาการและความถูกตอ้งในแง่กฎหมาย 
5. การบริหารใชร้ะบบการจดัเก็บเอกสารอยา่งเป็นระเบียบ 
6. การท างานเป็นอาชีพ 
7. สมาชิกในองคก์ารมีความสมัพนัธต่์อกนัในลกัษณะทางการ 
8. การเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งพจิารณาจากความรู้ความสามารถ 

 6.2 ลักษณะส าคญัขององค์การภาครัฐ  
  องคก์ารภาครัฐมีลกัษณะที่ส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

1. เก่ียวขอ้งกบัการเมือง กล่าวคือ องคก์ารภาครัฐมีภาระหนา้ที่ที่จะตอ้งน านโยบาย
ของรัฐบาลที่ก  าหนดขึ้นและประกาศใชโ้ดยฝ่ายการเมือง มาปฏิบติัให้สมกบัเจตนารมณ์ของนโยบาย
นั้น ในบางคร้ังองคก์ารภาครัฐยงัเข้าไปเกี่ยวข ้องในการก าหนดนโยบายของรัฐอีกดว้ยในรูป
ของการให้ขอ้มูล ขอ้สังเกตหรือขอ้แนะน าต่างๆ ที่ฝ่ายการเมืองอาจจะขอความคิดเห็น นอกจากน้ี
แลว้องคก์ารภาครัฐยงัจะตอ้งถูกตรวจสอบและควบคุมโดยฝ่ายการเมืองอีกดว้ย 

2. เนน้กฎระเบียบขอ้บงัคบั องคก์ารภาครัฐจะมีการก าหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัเพื่อ
เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน เพราะการปฏิบตัิงานเพือ่บริการประชาชนจะตอ้งมีเหตุผลและเสมอ
ภาคเท่าเทียมกนั กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ จะช่วยให้การด าเนินการไม่ค  านึงถึงความสัมพนัธ์
ส่วนตวั ป้องกันปัญหาความประพฤติของบุคลากรมิให้มีพฤติกรรมนอกกรอบกติกา และการ
ก าหนดกฎระเบียบขอ้บงัคบัยงัช่วยก าหนดอ านาจหนา้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อสร้างความชอบธรรมใน
การด าเนินการอีกดว้ย 

3. มีขอบเขตการด าเนินงานที่กวา้งขวาง โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันาต่างๆ 
องคก์ารภาครัฐจะครอบคลุมงานกวา้งขวางมาก เพราะเก่ียวขอ้งสนองตอบต่อความตอ้งการหลากหลาย 
เช่น การป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน การให้การศึกษา การขนส่ง 
การเกษตร เป็นตน้ การที่ขอบเขตการด าเนินงานขององคก์ารภาครัฐเป็นไปอยา่งกวา้งขวางน้ีท าให้มี
ผูก้ล่าววา่ อ านาจรัฐเก่ียวขอ้งกบัเราตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตาย 
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4. ผลิตสินคา้หรือบริการสาธารณะ กล่าวคือ องค์การภาครัฐจะมุ่งเน้นการผลิต
สินคา้หรือบริการที่ให้ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมมิใช่บุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงเรียกวา่สินคา้หรือ
บริการสาธารณะ (public goods or service) ค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าหรือบริการจึงจะต้อง
บงัคบัเก็บจากสมาชิกของสังคมในรูปภาษี แม้ว่าสมาชิกของสังคมนั้นๆ บางคนอาจจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์จากสินคา้หรือบริการสาธารณะโดยตรงก็ตาม องค์การภาครัฐจะน าเงินภาษีที่เก็บไดไ้ป
ใชใ้นการผลิตสินคา้หรือบริการ อย่างไรก็ตามรัฐอาจมอบหน้าที่การผลิตสินคา้หรือบริการใหแ้ก่
หน่วยงานอ่ืนที่มิใช่หน่วยงานของรัฐโดยตรงก็ได้ แต่รัฐก็มีความรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือ
เก้ือหนุนหน่วยงานเหล่านั้นใหอ้ยูร่อดตอ่ไป 

5. เป้าหมายในการด าเนินการส่วนใหญ่มิได้มุ่งเน้นก าไร กล่าวคือ เม่ือองค์การ
ภาครัฐจะตอ้งผลิตสินค้าหรือบริการสาธารณะที่ มุ่งสนองความต้องการของสมาชิกสังคมโดย
ส่วนรวม มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของคนใดคนหน่ึง ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจึงไม่สามารถวดักนั
โดยอาศยัเร่ืองก าไรขาดทุนได้ การวดัผลการด าเนินงานขององค์การภาครัฐจึงน่าจะพจิารณาจาก
สินคา้หรือบริการนั้นวา่ สมาชิกที่ไดรั้บมีความพงึพอใจหรือไม่ สมาชิกในสงัคมสามารถไดรั้บอยา่ง
ทัว่ถึงและเสมอภาคหรือไม่ 
  ไชยนันท์ ปัญญาศิริ (2552: 4-10) ได้ศึกษาความแตกต่างระหว่างองค์การภาครัฐ
และองคก์ารภาคธุรกิจไว ้6 ประการคือ 

1. ด้านเป้าหมาย องค์การเอกชนมีเป้าหมายในการด าเนินกิจการให้เกิดผลก าไร 
ส่วนองคก์ารภาครัฐมีเป้าหมายการท างานที่หลากหลายและคลุมเครือ ซ่ึงยากแก่การวดัผลโดย
วิธีการค านวณทางเศรษฐศาสตร์อันเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการที่องค์การภาครัฐต้องรับผิดชอบ
เป้าหมายที่ไม่อาจวดัเป็นตัวเงินแบบวตัถุวิสัยได้ เช่น เร่ืองความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย 
การศึกษา การมีสุขภาพดีของประชาชน ฯลฯ นอกจากน้ีองคก์ารภาครัฐยงัตอ้งรับผิดชอบต่อกลุ่ม
ผลประโยชน์และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลากหลาย เช่น ประชาชน พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ 
สถาบนัทางการเมือง สถาบนัการบริหาร ประชาคมต่างประเทศ ฯลฯ 

2. ลักษณะการท างานขององค์การภาครัฐ จะถูกก าหนดโดยสภาพแวดลอ้ม โดยมี
กฎหมาย ระเบียบแบบแผน ขอบเขตแห่งอ านาจและความรับผดิชอบที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดงันั้น 
กิจกรรมต่างๆ ที่องคก์ารภาครัฐด าเนินการจึงมีกฎหมายรับรองและให้อ านาจในรูปแบบต่างๆ เช่น 
กฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบญัญติั พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และระเบียบ
ขอ้บงัคบัต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมาย กฎ ระเบียบ แบบแผนต่างๆ เหล่าน้ีจะจ ากัดพฤติกรรมและ
วฒันธรรมการท างานที่เป็นอิสระ จะมุ่งเน้นความมั่นคงและการรักษาเสถียรภาพในการท างาน
มากกวา่องคก์ารเอกชน 
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3. การเป็นเจ้าของและที่มาของแหล่งเงินทุน องคก์ารภาครัฐจะมีรัฐบาลเป็นเจา้ของ 
(หรือเป็นผูถ้ือหุ้นรายใหญ่) และมีแหล่งเงินทุนที่ใช้ประกอบการมาจากทั้งทางภาครัฐ (เช่น 
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ) โดยรายได ้ส่วนใหญ่มาจากภาษีอากรของประชาชน และทาง
ภาคเอกชน (เช่น รัฐวสิาหกิจ) ซ่ึงมาจากเงินของประชาชนที่จ่ายเป็นค่าใชบ้ริการ แต่องคก์ารเอกชน
จะมีเอกชนเป็นเจา้ขององคก์าร และมีแหล่งเงินทุนมาจากเอกชนและอาจมาจากรัฐบาลบางส่วน 
(เช่น บริษทัที่รัฐร่วมลงทุน) จะเห็นไดว้า่องคก์ารภาครัฐอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของฝ่ายการเมืองที่ใช้
อ  านาจแทนประชาชนผา่นระบบการงบประมาณ ดงัค  ากล่าวที่วา่ “ไม่มีเงินแมแ้ต่สตางคเ์ดียวที่ใชไ้ด้
โดยปราศจากการยินยอมของรัฐสภา” ดังนั้นองค์การภาครัฐจึงตอ้งรับผดิชอบต่อเจา้ของเงินคือ
ประชาชนผูเ้สียภาษี ส่วนองคก์ารธุรกิจเอกชนมีเงินลงทุนจากผูถื้อหุน้ จึงรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้หรือ
เจา้ของเป็นหลกั 

4. ความกว้างขวางของขอบเขตและผลกระทบต่อสังคม ผลกระทบ ขอบเขต และ
ประเด็นต่างๆ ในการปฏิบติังานขององคก์ารภาครัฐที่มีต่อประเทศชาติและสังคมมีมากมายจนไม่
สามารถระบุจุดส้ินสุดได้ งานของภาครัฐนั้นมีความเก่ียวขอ้งตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลไปจนถึง
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ การด าเนินการต่างๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนไดส่้วนเสียของ
ประชาชนส่วนมากในสังคม ส่วนองคก์ารธุรกิจเอกชนจะด าเนินงานไปในขอบข่ายและวตัถุประสงค์
ขององค์การตน และการด าเนินการจะมีผลกระทบหลกัๆ ต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์าร ซ่ึง
โดยมากจะเป็นเจา้ของ ผูถื้อหุ้นและลูกคา้ขององค์การ แต่จะมีผลกระทบต่อสังคมน้อยกว่าการ
ด าเนินการขององคก์ารสาธารณะ 

5. การอยู่ภายใต้การตรวจสอบและสอดส่องดูแลทางสาธารณะ องคก์ารภาครัฐจะ
ถูกตรวจสอบการท างานจากสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นจากฝ่ายการเมือง จากองคก์รอิสระต่างๆ จาก
ภาคประชาชน ส่ือมวลชน มากกว่าที่องคก์ารภาคธุรกิจเอกชนจะถูกตรวจสอบ ซ่ึงการด าเนินการ
ตรวจสอบและสอดส่องดูแลทางสาธารณะ ท าให้องคก์ารภาครัฐตอ้งเสียเปรียบองคก์ารภาคเอกชน 
โดยเฉพาะตอ้งบริหารราชการภายใตค้วามเขม้งวดและไม่ยืดหยุ่น แต่อยา่งไรก็ตาม ในบางกรณี
ผลกระทบในทางลบที่เกิดจากการเตรียมพร้อมเพื่อการตรวจสอบ เช่น ความล่าชา้ในระบบราชการ 
อาจมีความจ าเป็นเพื่อรักษาระเบียบความถูกตอ้งโปร่งใสและการด ารงไวซ่ึ้งผลประโยชน์ของ
ประชาชน 
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6. มีความมั่นคงและสามารถด าเนินกิจการอย่างต่อเน่ือง องคก์ารภาครัฐส่วนใหญ่
ด าเนินภารกิจอยา่งมัน่คงและต่อเน่ืองกนัไป เช่นไม่ว่าจะมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใดๆ เกิดขึ้น 
การจดัหาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้กับประชาชนยงัตอ้งด าเนินการต่อไป แมว้่าจะตอ้งแบกภาระ
ตน้ทุนหรือมีผลประกอบการที่ขาดทุนก็ตาม การด าเนินการขององคก์ารสาธารณะจะแตกต่างจาก
องคก์รธุรกิจเอกชนที่อาจจะหยดุท ากิจการเม่ือพบวา่ผลก าไรไม่คุม้ค่าการลงทุน เป็นตน้  
 6.3 รูปแบบองค์การภาครัฐ   
  การจ าแนกรูปแบบองค์การภาครัฐสามารถใช้เกณฑ์การจ าแนกได้หลายแบบ 
แลว้แต่วตัถุประสงคข์องผูจ้  าแนกตอ้งการน าไปใชใ้นลกัษณะใด โดยทัว่ไปสามารถจ าแนกองคก์าร
ภาครัฐใน 4 รูปแบบประกอบดว้ย รูปแบบองคก์ารภาครัฐจ าแนกตามที่มาของอ านาจการปกครอง 
รูปแบบองคก์ารภาครัฐจ าแนกตามภารกิจและนโยบายสาธารณะ รูปแบบองคก์ารภาครัฐจ าแนกตาม
ระดบัความเป็นอิสระในการบริหารงานสาธารณะ และรูปแบบองค์การภาครัฐจ าแนกตามระบบ
บริหารราชการแผน่ดิน(ไชยนนัท ์ปัญญาศิริ,2552: 11-15) 

1. รูปแบบองค์การภาครัฐจ าแนกตามที่มาของอ านาจการปกครอง 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่(สรุปความเสน่ห์ จุย้โต,2556) 

1.1 องค์การฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ รัฐสภาซ่ึงมีองค์ประกอบสองส่วนคือ สภา 
และสภาผูแ้ทนราษฎร มีบทบาทหนา้ที่หลกั คือบทบาทในการเป็นตวัแทนของประชาชนทั้งประเทศ 
บทบาทในการเสนอร่างกฎหมาย บทบาทในการตรวจสอบและสร้างความกระจ่างชดัในการท างาน
ของรัฐบาล เป็นตน้ ส าหรับวุฒิสภา มีอ านาจหน้าที่ ดังน้ี พิจารณากลัน่กรองร่างพระราชบญัญัติ 
พจิารณาแต่งตั้ง แนะน า หรือให้ความเห็นชอบบุคคลด ารงต าแหน่งในองค์การตามรัฐธรรมนูญ 
ถอดถอนผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและราชการ พิจารณาอนุมติัพระราชก าหนด ควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดินโดยการตั้งกระทูถ้าม เปิดอภิปรายทัว่ไป และตั้งคณะกรรมาธิการ และหนา้ที่อ่ืนๆ 
เช่น ประชุมรัฐสภา พจิารณารายงานขององคก์ารตามรัฐธรรมนูญต่างๆ เป็นตน้ 

1.2 องค์การฝ่ายบริหาร หมายถึง รัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีหน้าที่บริหาร
ราชการแผน่ดินและก าหนดนโยบายในการบริหารประเทศ ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน โดยรัฐบาลจะมีอ านาจและใช้อ านาจเพื่อบริหารและจดัการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ไดแ้ถลงไวต่้อรัฐสภา องค์การฝ่ายบริหารจะแบ่งออกเป็น องค์การบริหารราชการ
ส่วนกลาง องคก์ารบริหารราชการส่วนภูมิภาค และองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
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1.3 องค์การฝ่ายตุลาการ มีอ านาจในการพจิารณาอรรถคดีใหเ้ป็นไปโดยยตุิธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย ์ประกอบด้วย ศาล
รัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร ทั้ งหมดจัดตั้ งขึ้ นโดยพระราชบัญญัติ 
องคก์ารภาครัฐจ าแนกตามที่มาของอ านาจการปกครองสรุปไดด้งัตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2 องคก์ารภาครัฐจ าแนกตามที่มาของอ านาจการปกครอง 
 

ทีม่าของอ านาจการปกครอง 

ฝ่าย ฝ่ายนิตบิัญญตัิ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ 
หน่วยงานท่ีใชอ้  านาจ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร รัฐบาลและคณะรัฐมนตรี หน่วยงานศาลและ

กระทรวงยติุธรรม 
หนา้ท่ี ออกกฎหมาย พิจารณาเงิน 

งบประมาณและตรวจสอบ 
การท างานของรัฐบาล 

น ากฎหมายมาบงัคบัใช้
และออกกฎหมาย
บางส่วนท่ีมี 
ความส าคญันอ้ย 

ตีความตวับทกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
ตดัสินพิจารณาคดี 

 
   นอกจากน้ี ยงัมีองคก์ารอีกประเภทหน่ึงเรียกว่า องคก์ารอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
ท าหน้าที่ตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐและองคก์ารอิสระ ซ่ึงประกอบดว้ย คณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูต้รวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน รวมไปถึงองค์กรอ่ืนๆ ตามรัฐธรรมนูญ อาทิ คณะกรรมการสิทธิมนุษชนแห่งชาติ 
องคก์รอยัการ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ เป็นตน้ 

2. รูปแบบองค์การภาครัฐจ าแนกตามภารกิจและนโยบายสาธารณะ 
   แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  

2.1 องค์การภาครัฐที่มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์ หมายถึง องคก์ารภาครัฐที่
ท  าหนา้ที่จดัสรรบริการ หรือผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนบางส่วนอยา่งเฉพาะเจาะจง ซ่ึงผูไ้ดรั้บ
การจดัสรรผลประโยชน์หรือรับการบริการอาจเป็นระดบัปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล องคก์าร หรือ
บางส่วนของสมาชิกในสงัคมหน่ึงๆ ซ่ึงบทบาทและภารกิจขององคก์ารภาครัฐประเภทน้ี จะท าให้
ประชาชนบางส่วนไดผ้ลประโยชน์แต่ไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนวา่กลุ่มใดเสียผลประโยชน์โดยเฉพาะ 
รวมทั้งอาจมีประชาชนบางกลุ่มเป็นผูรั้บผดิชอบตน้ทุนการผลิตในบางส่วน 
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    ตวัอยา่งขององคก์ารภาครัฐที่มุ่งเนน้การกระจายผลประโยชน์ เช่น กระทรวง
สาธารณสุขซ่ึงมีภารกิจในการให้บริการดา้นการรักษาโรคภยัไขเ้จบ็ ใหบ้ริการสาธารณสุขมูลฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่พฒันาการศึกษาของชาติ และส านักงานต ารวจแห่งชาติมีหนา้ที่ป้องกนั
และปราบปรามอาชญากรรม เป็นตน้ 

2.2 องค์การภาครัฐที่ท าหน้าที่ดูแลและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน
องค์การภาครัฐที่จัดอยู่ในประเภทน้ีจะท าหน้าที่ก  าหนดและบังคับใช้กฎระเบียบเพื่อควบคุม
พฤติกรรมของปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคลในสังคม ถือเป็นการจ ากัดการใชเ้สรีภาพและการใช้
ดุลพินิจที่จะกระท าการใดๆ ของประชาชนในสังคม เช่น การควบคุมธุรกิจการคา้ต่างๆ ที่
ด าเนินงานโดยบริษทัธุรกิจเอกชน การควบคุมกวดขนัวินัยการจราจรของประชาชน การรักษา
ระเบียบและความสงบเรียบร้อยตลอดจนศีลธรรมในสังคม ฯลฯ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ รัฐบาลจะออก
กฎหมาย ระเบียบแบบแผนต่างๆ เพื่อควบคุมและดูแลประชาชน โดยใชอ้งคก์ารภาครัฐที่มีอยูเ่ป็น
กลไกในการบงัคบัใชร้ะเบียบแบบแผนต่างๆ เหล่าน้ี โดยอาศยัอ านาจตามประมวลกฎหมายต่างๆ 
ไม่วา่จะเป็นประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ประมวลกฎหมายอาญาและอ่ืนๆ 
    ตวัอยา่งขององคก์ารภาครัฐที่ท  าหนา้ที่ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน 
ไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ควบคุมไม่ให้กลุ่มธนาคารขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยไม่ผา่น
ความเห็นชอบ กระทรวงการคลังมีหน้าที่ก  ากับดูแลไม่ให้ภาคเอกชนท าการผลิตสุราโดยเสรี 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติควบคุมการใชอ้าวธุ การพนนั การผลิตส่ือและเผยแพร่ลามกอนาจาร และ
ควบคุมการจราจร กระทรวงศึกษาธิการควบคุมมาตรฐานการจดัการศึกษาในสถาบนัการศึกษาต่างๆ 
เป็นตน้ 

2.3 องค์การภาครัฐที่มุ่ งเน้นการกระจายความเป็นธรรม มีหนา้ที่ในการจดัสรร
ความมัง่คัง่ รายไดท้รัพยสิ์น ทรัพยากร และสิทธิต่างๆ ใหแ้ก่ประชาชนอยา่งเป็นธรรม เป็นเร่ืองที่มี
ความเก่ียวขอ้งกบัความพยายามของรัฐในการลดช่องวา่งระหว่างบุคคลสองประเภท คือ กลุ่มคนที่
มัง่มีกบักลุ่มคนที่ยากจน หรือระหว่างกลุ่มบุคคลที่ไดเ้ปรียบสังคม ซ่ึงเป็นประชาชนกลุ่มน้อย กบั
กลุ่มบุคคลที่เสียเปรียบในสังคม ซ่ึงมักจะเป็นประชาชนกลุ่มใหญ่กว่ากลุ่มแรก ด ังนั้น เราจึง
สามารถเรียกองคก์ารภาครัฐประเภทน้ีในอีกช่ือวา่ องคก์ารภาครัฐที่ท  าหน้าที่จดัสรรทรัพยากรของ
บุคคลแต่ละกลุ่มบุคคลในสงัคมเสียใหม่ 
    โดยทัว่ไปแลว้ การด าเนินงานขององค์การภาครัฐประเภทเน้นการกระจาย
ความเป็นธรรมน้ีมักจะมีวตัถุประสงค์ระยะยาวในการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางสังคมของ
ประเทศ เช่น กรมสรรพากร และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เก็บภาษีรายได ้โดยมีเป้าหมายในการ
กระจายทรัพยากรโดยเก็บภาษีจากคนรวยในอตัราที่สูงกว่าคนจนเพื่อน าเงินภาษีที่เก็บไดม้ากระจายสู่



 

 

68 

ประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจน ในประเทศไทยมีตวัอยา่งองคก์ารสาธารณะที่ปฏิบตัิงานภายใตเ้ป้าหมาย
การมุ่งกระจายผลประโยชน์ เช่น ส านักงานปฏิรูปที่ดิน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในระดบั
ต่างๆ กรมสรรพากร ตลอดจนองคก์ารสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ใชอ้ตัรากา้วหนา้ใน
การเก็บค่าใชส้าธารณูปโภค เป็นตน้ 

3. รูปแบบองค์การภาครัฐจ าแนกตามระดับของความเป็นอิสระในการบริหารงาน
สาธารณะ 
   ความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางการบริหารสมยัใหม่ ส่งผลต่อองคก์าร
ภาครัฐ ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการซ่ึงรับผดิชอบภารกิจบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน (โดยไม่สามารถ
จ ากดักลุ่มผูรั้บบริการหรือผลประโยชน์ได้) และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ (ซ่ึงมีภารกิจในการให้บริการ
สาธารณะในส่วนที่สามารถก าหนดขอบเขตและปริมาณการใชบ้ริการของแต่ละบุคคลได)้ ลว้นมี
ขอ้จ ากดัดา้นกฎระเบียบ วิธีการท างาน และวฒันธรรมองคก์ารท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัภารกิจได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ดงันั้น หน่วยงานของรัฐจึงตอ้งปรับตวัโดยการพฒันารูปแบบการบริหารงาน
สาธารณะที่แตกต่างออกไป จึงได้มีพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 ซ่ึงใชเ้ป็นกรอบ
แนวทางในการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อจดัตั้งองคก์ารของรัฐประเภทที่สาม ที่มีอิสระและความ
คล่องตวัในการบริหารจดัการดา้นบุคคลและงบประมาณเทียบเคียงไดก้บัองคก์ารในสังคมยคุใหม่ 
รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (ทศพร  ศิริสมัพนัธ,์2549: 4) 
   ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์(2549) ไดศ้ึกษารูปแบบขององค์กรสาธารณะหรือ
องคก์ารภาครัฐ และไดจ้  าแนกรูปแบบขององคก์ารตามระดบัของความเป็นอิสระ (Autonomy) หรือ
ความเป็นอิสระในการบริหารตนเองขององคก์ารในภาครัฐ (Bureaucratic autonomy) ออกเป็นสามกลุ่ม 
ไดแ้ก่ 

1. องค์การที่เป็นส่วนราชการ ซ่ึงในปัจจุบนัมีสองรูปแบบคือ ส่วนราชการที่
สงักดักระทรวงหรือเทียบเท่า และส่วนราชการที่ไม่สงักดักระทรวงหรือเทียบเท่า 

2. องค์การภาครัฐรูปแบบพิเศษ แบ่งแยกยอ่ยออกเป็น หน่วยงานบริการรูปแบบ
พิเศษ (Special Delivery Unit: SDU) องค์การมหาชน (Autonomous Public Organization: APO) 
และหน่วยงานในก ากบัของรัฐ 

3. รัฐวิสาหกิจ (state enterprises) หมายถึง หน่วยงานธุรกิจของรัฐ หรือบริษทั
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ องคก์ารของรัฐ หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลถือหุ้นอยู่
ดว้ยเกินกวา่ร้อยละหา้สิบ 
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   ส าหรับเกณฑ์การวดัระดับความเป็นอิสระขององค์การสาธารณะ สามารถ
ก าหนดไดจ้ากประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1. ศกัด์ิของกฎหมายในการจดัตั้งองคก์าร   
2. ระเบียบการบงัคบับญัชา   
3. สถานภาพการเป็นส่วนราชการ   
4. สถานภาพการเป็นนิติบุคคล   
5. ความอิสระในการจดัการงบประมาณ บุคลากร และการบริหาร 

 
ตารางที่ 3 เกณฑก์ารพจิารณาระดบัความเป็นอิสระขององคก์ารสาธารณะ 
 

1. ศกัด์ิของกฎหมาย ระเบียบ         พระราชกฤษฎีกา              พรบ.     รัฐธรรมนูญ 

2. ระดบัการบงัคบับญัชา อธิบดี    คณะกรรมการ   อิสระ 

3. สถานภาพการเป็น ส่วนราชการ เป็นส่วนราชการ                ไม่เป็นส่วนราชการ 
4. สถานภาพการเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นนิติบุคคล                     เป็นนิติบุคคล 
5. การจดัการงบประมาณ     
   บุคลากร และบริหารทัว่ไป 

ราชการ                      อิสระ 

 

ที่มา: ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,  “ปัจจยัก าหนดรูปแบบองคก์ารภาครัฐสมัยใหม่,” วารสาร          
พัฒนบริหารศาสตร์ 46,  1 (2549):  4. 

 

ตารางที่ 4  การจดักลุ่มประเภทขององคก์ารสาธารณะ 

เกณฑ์ ประเภทที ่1 
กรม/เทยีบเท่า 

ประเภทที ่2 
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
องค์การมหาชน หน่วยงานใน

ก ากบัของรัฐ 

ประเภทที ่3 
รัฐวสิาหกจิ 

(เฉพาะระดับเทยีบเท่า
กรม) 

1. ศกัด์ิของกฎหมายในการ
จดัตั้งองคก์าร 

พ.ร.บ. 
 

ระเบียบ/พ.ร.ฎ./พ.ร.บ. พ.ร.บ. 

2.  ระเบียบการบงัคบับญัชา อธิบดีหรือ
เทียบเท่า 

รัฐมนตรี/อธิบดี รัฐมนตรี 

3.  สถานภาพการเป็น 
 ส่วนราชการ 

เป็นส่วนราชการ 
 

ไม่เป็นส่วนราชการ  
(ยกเวน้ SDU) 

ไม่เป็นส่วนราชการ 
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ตารางที่ 4  การจดักลุ่มประเภทขององคก์ารสาธารณะ(ต่อ) 

เกณฑ์ ประเภทที ่1 
กรม/เทยีบเท่า 

ประเภทที ่2 
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
องค์การมหาชน หน่วยงานใน

ก ากบัของรัฐ 

ประเภทที ่3 
รัฐวสิาหกจิ 

(เฉพาะระดับเทยีบเท่า
กรม) 

4.  สถานภาพการเป็นนิติ 
 บุคคล 

เป็นนิติบุคคล เป็นนิติบุคคล  
(ยกเวน้ SDU) 

เป็นนิติบุคคล 

5.  ความอิสระในการจดัการ 
 งบประมาณ บุคลากร  
 และการบริหารทัว่ไป 

ระเบียบราชการ ก่ึงอิสระ/อิสระ อิสระ 

 
ที่มา: ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, “ปัจจยัก าหนดรูปแบบองคก์ารภาครัฐสมยัใหม่,” วารสาร          
พัฒนบริหารศาสตร์ 46,  1 (2549):  4. 
 

4. รูปแบบองค์การภาครัฐจ าแนกตามระบบการบริหารราชการแผ่นดิน 
   เสน่ห์ จุย้โต (2550:20-25)ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองรูปแบบหน่วยงานภาครัฐ ไดจ้  าแนก
องคก์ารภาครัฐตามการบริหารราชการแผน่ดินไว ้2 รูปแบบ ไดแ้ก่  

4.1 รูปแบบองคก์ารภาครัฐที่เป็นส่วนราชการ ประกอบดว้ยองคก์ารบริหารราชการ
ส่วนกลาง องคก์ารบริหารราชการส่วนภูมิภาค และองคก์ารบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

4.2 รูปแบบองค์การภาครัฐที่มีล ักษณะพิเศษประกอบด้วย องค์การมหาชน 
องคก์ารที่อยูใ่นก ากบัของรัฐ องคก์ารรัฐวสิาหกิจ และองคก์ารบริการรูปแบบพเิศษ 
   จากที่กล่าวมาขา้งตน้องคก์ารภาครัฐถือเป็นองคก์ารที่มีความส าคญัต่อประเทศ
เน่ืองจากตอ้งรับผิดชอบภารกิจบริการสาธารณะซ่ึงมีกฎระเบียบ วิธีการท างาน และวฒันธรรม
องค์การที่ความเป็นราชการ แต่อย่างไรก็ตามองค์การภาครัฐจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มในยคุปัจจุบนัเพื่อที่จะได้ปฏิบติัภารกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 
7. แนวคดิเกี่ยวกับองค์การมหาชนในต่างประเทศ 
 แนวคิดและรูปแบบเก่ียวกบัองคก์ารมหาชนในต่างประเทศน้ีจะอธิบายใน2ประเด็นที่
ส าคญัคือประการแรกแนวคิดในการจดัตั้งองค์การมหาชนและคุณลักษณะร่วมโดยทัว่ไปของ
องคก์ารมหาชนและประการที่สองกรณีตวัอยา่งโครงสร้างการบริหารองคก์ารมหาชนในประเทศที่
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ส าคญับางประเทศได้แก่ประเทศฝร่ังเศสประเทศสหพนัธรัฐเยอรมนีประเทศนิวซีแลนด์และ
ประเทศ สหราชอาณาจกัร(องักฤษ) 
 โดยรายละเอียดในส่วนต่างๆมีดังต่อไปน้ี(ฝ่ายวิชาการ, ศูนยข์้อมูลกฎหมายกลาง 
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2548) 

1. แนวคดิในการจัดต้ังองค์การมหาชนในต่างประเทศ 
  ในปัจจุบนั “องคก์ารมหาชน” นบัไดว้่าเป็นกลุ่มองคก์ารที่มีบทบาทและความส าคญั

ไม่น้อยไปกว่าองคก์ารภาครัฐในลกัษณะอ่ืนๆอีกทั้งในหลายประเทศยงัปรากฏแนวโน้มว่ากลุ่ม
องค์การเหล่าน้ีได้เกิดการขยายตวัทั้งในเชิงจ านวนขนาด (พิจารณาจากสัดส่วนงบประมาณและ
จ านวนบุคลากร) และขอบข่ายภารกิจหน้าที่ที่เร่ิมจะเขา้มาทดแทนและบดบงัองคก์ารภาครัฐอ่ืนๆ
อยา่งน่าสนใจทั้ งน้ีการขยายตวัดังกล่าวอาจนับว่าเป็นปรากฏการณ์หน่ึงที่ส าคญัของการปฏิรูป
ระบบบริหารงานภาครัฐ 
   อยา่งไรก็ดีเราอาจสามารถประมวลเหตุผลที่มาและความจ าเป็นในการจัดตั้ ง
องคก์ารมหาชนออกเป็น 3 ประการกวา้งๆไดด้งัน้ี(วฒิุสาร ตนัไชยและคณะ,2547:57-60) 

1.1 เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานรัฐบาลที่มีภารกิจ
เฉพ าะด้ าน  (Improving the efficiency and effectiveness of government entities with specialized 
functions)  
    โดยเหตุผลประการที่หน่ึงน้ีอยู่ภายใตฐ้านคติว่าหากภารกิจเฉพาะด้านใดที่
สามารถแยกออกจากโครงสร้างระบบราชการปกติโดยมอบให้องค์การที่มีอิสระและคล่องตัว
มากกว่าจะน ามาซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงขึ้นเน่ืองจากการจดัท าภารกิจจะเป็นไปตาม
ความช านาญเฉพาะด้านและมุ่งตอบสนองความต้องของ “ลูกค้า” (Specialisation and focus on 
clients needs) จะมีระบบบริหารที่มุ่งเน้นการจดัการและผลสัมฤทธ์ิ (Managerialism and focus on 
outputs/outcomes)และสามารถลดทอนความเขม้งวดดา้นกฎเกณฑ์ทางการบริหารและการเงิน 
(Lighter administrative and financial rules) ลงได ้

1.2 เพ่ือยกระดับกระบวนการตัดสินใจให้เป็นไปโดยชอบธรรมและมีความเป็นมือ
อาชีพ (Improving the legitimacy and expertise of decision-making) 
    เน่ืองจากการบริหารงานภายใตร้ะบบองคก์ารมหาชนจะน าไปสู่เง่ือนไขทางการ
บริหารใหม่ที่ก่อให้เกิดความเป็นอิสระในเชิงนโยบาย (Policy independence), ความต่อเน่ืองของ
การด าเนินนโยบาย  (Policy continuity), การมี ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม  (Civil society 
participation) และความเป็นพนัธมิตรร่วมกนัในหมู่องคก์ารของรัฐบาล (Collaborative partnerships) 
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1.3 เหตุผลความจ าเป็น “แฝงเร้น” อ่ืนๆ (The ‘hidden’ set of reasons for the creation)  
    ในหลายกรณีพบว่าเหตุผลความจ าเป็นที่น าไปสู่การจดัตั้งองคก์ารมหาชนก็ไม่
จ  าเป็นจะตอ้งเป็นไปตามกลุ่มสาเหตุในขา้งตน้แต่กลบัเป็นผลลพัธ์ในทางการเมืองที่รัฐบาลใชเ้พื่อ
ตอบสนองต่อประเด็นในทางการเมืองซ่ึงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆอีกทั้งในกลุ่มประเทศ
ก าลงัพฒันาหรือประเทศที่ก  าลงัอยูใ่นระยะของการเปล่ียนผ่านกระแสคล่ืนของการจดัตั้งองคก์าร
มหาชนเกิดจากความพยายามในการสร้าง “islands of excellence” ขึ้ นภายในระบบบริหารงาน
ภาครัฐเพื่อสร้างกลุ่มองคก์ารที่แยกเป็นอิสระจากหน่วยงานในระบบราชการปกติเพือ่เป็นช่องทาง
หน่ึงในการแสวงหาเส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพที่ดีกวา่ในระบบเดิมรวมถึง   เปิดโอกาสให้กบั
บุคลากรรุ่นใหม่ไดเ้ติบโตกา้วหน้าและอยูภ่ายใตร้ะบบการจดัการที่มีอิสระมากขึ้นมากกวา่จะเป็น
การค านึงถึงการมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้แต่เพยีงอยา่งเดียว 
    อยา่งไรก็ดีที่กล่าวมาเป็นแต่เพยีงเหตุที่มาอนัเกิดจากการส ารวจผ่านประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นในประเทศต่างๆแต่ในระดบัที่ลึกกว่านั้นคือหลกัการและแนวคิดเบื้องหลงัของการเกิดขึ้น
ขององคก์ารมหาชนซ่ึงพบวา่การจดัโครงสร้างองคก์ารในรูปแบบน้ีเป็นแต่เพียงปรากฏการณ์หน่ึง
ของวถีิทางในการบริหารปกครองของรัฐสมยัใหม่ต่างๆและในหลายกรณีการจดัโครงสร้างทางการ
บริหารที่แยกออกเป็นอิสระคล้ายกับองคก์ารมหาชนนั้นเกิดขึ้นมานานแลว้และในบางประเทศเกิดขึ้น
ก่อนการปรากฏตวัขององคก์ารในแบบระบบราชการ (Bureaucracy) ตามแนวคิดของ Max Weber 
ดว้ยซ ้ าด้วยเหตุน้ี “...การเกิดขึ้นขององค์การในลกัษณะน้ีจึงเป็นแต่เพียงพฒันาการขั้นล่าสุดของ
กระบวนการแห่งการปรับเปล่ียนองคก์ารและการทดลองที่มิรู้จกัจบส้ิน”  
    จากที่กล่าวมาท าให้เห็นไดว้่าแรงผลกัที่น าไปสู่การเกิดขึ้นขององคก์ารมหาชน
นั้นมีความหลากหลายเป็นอยา่งมากทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัปัจจยัแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกตลอดจน
กระแสความนึกคิดที่เกิดขึ้นภายในระบบบริหารหน่ึงๆจึงเป็นผลให้รูปแบบองคก์ารที่เรียกรวมๆว่า
องคก์ารมหาชนน้ีมิไดมี้เพยีงรูปแบบเดียวหากแต่ปรากฏความแตกต่างหลากหลายเป็นอยา่งมากทั้ง
ในดา้นช่ือเรียกโครงสร้างความสัมพนัธ์รวมถึงโครงสร้างและการจดัการภายในองคก์ารในมิติอ่ืนๆจึง
น าไปสู่ความรู้ความเขา้ใจที่สับสนเก่ียวกบัองคก์ารชนิดน้ีขณะที่ปรากฏการณ์ของการขยายตวัทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพขององคก์ารมหาชนกลบัทวคีวามส าคญัมากขึ้นเร่ือยๆดงันั้นเราจึงมีความ
จ าเป็นที่จะตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัองคก์ารดงักล่าวเน้ือหาในส่วนต่อไปจึงเป็นการมุ่ง
น าเสนอถึงกรอบแนวคิดกวา้งๆเก่ียวกบัองคก์ารมหาชนรวมถึงแนวคิดในเชิงเปรียบเทียบอนัเกิด
จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆทัว่โลก 
    คุณลักษณะร่วมโดยทั่วไปขององค์การมหาชนจากข้อมูลที่ปรากฏของกลุ่ม
ประเทศ OECD พบวา่กลุ่มองคก์ารมหาชนมีสัดส่วนของการใชจ่้ายและการจา้งงานไม่น้อยไปกว่า 



 

 

73 

50 เปอร์เซ็นต์และในบางกรณีมีสัดส่วนมากกว่า 75 เปอร์เซ็นตข์องรัฐบาลส่วนกลางอยา่งไรก็ดี
องคก์ารมหาชนเหล่าน้ีมีความแตกต่างหลากหลายเป็นอยา่งมากทั้งในดา้นของขนาดในดา้นหน้าที่
และลักษณะภารกิจในด้านเหตุผลของการจัดตั้ งในด้านของระบบงบประมาณและแหล่งเงิน
สนับสนุนในดา้นของการจดัองคก์ารและสถานะทางกฎหมายในดา้นของระบบบริหารงานภายใน
และในดา้นของกลไกการควบคุมตรวจสอบและการจดัความสมัพนัธก์บักระทรวงผูรั้บผดิชอบ 
    อีกทั้งหากเราศึกษาในเชิงเปรียบเทียบถึงกลุ่มองคก์ารมหาชนในประเทศต่างๆก็
จะยิง่เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายที่น าไปสู่ความยุง่ยากในการศึกษาและก าหนดกรอบแนวคิด
ร่วมกนัเน่ืองจากล าพงัแต่เพียงช่ือเรียกองค์การลักษณะน้ีก็พบความหลากหลายเป็นอย่างมาก
แม้แต่ภายในประเทศเดียวกันการเรียกช่ือก็ปรากฏความแตกต่างกันทั้งน้ีก็ขึ้นอยูก่ ับคุณลักษณะ
เฉพาะขององคก์ารนั้นๆนัน่ยอ่มหมายความวา่องคก์ารมหาชนที่ปรากฏในแต่ละประเทศยงัสามารถ
จดัแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆที่แยกยอ่ยออกไปได้อีกตวัอย่างเช่นในประเทศแคนาดามีองค์การ
มหาชนอยู่อย่างน้อย 4 ประเภท, ประเทศฝร่ังเศสมี 2 ประเภท, ประเทศเยอรมนีมี  4 ประเภท , 
ประเทศเนเธอร์แลนด์มี 2 ประเภท, ประเทศนิวซีแลนด์มี 2 ประเภท, ประเทศสเปนมี 3 ประเภท, 
ประเทศสวีเดนมี 2 ประเภท, ประเทศสหราชอาณาจกัรมี 2 ประเภทและประเทศสหรัฐอเมริกามี 4 
ประเภทเป็นตน้ 
    จากความแตกต่างหลากหลายดงักล่าวจึงน าไปสู่ปัญหาในการวางกรอบแนวคิด
และการสร้างค าอธิบายเก่ียวกบัองคก์ารเหล่าน้ีโดยเฉพาะในประเด็นที่วา่องคก์ารชนิดใดถึงจะจดัอยู่
ในกลุ่มขององคก์ารมหาชนเราจะก าหนดขอบเขตในการจดัแบ่งองคก์ารเหล่าน้ีออกจากองคก์าร
ของรัฐอื่นๆได ้อย ่างไรด ังนั้นความจ าเป็นในเบื้องแรกเราจึงต้องแสวงหาคุณลักษณะร่วม
โดยทัว่ไปขององคก์ารมหาชนซ่ึงจะไดน้ าเสนอใน 4 ประเด็นประกอบดว้ยแนวคิดและความหมาย
การจดัโครงสร้างสภาพแวดล้อมด้านการควบคุมและความเป็นอิสระทางการจดัการโดยแต่ละ
ประเด็นมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
    แนวคดิและความหมาย 
    ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการก าหนดขอบเขตและสร้างความหมายเฉพาะให้กบั
องคก์ารเหล่าน้ีเป็นไปอยา่งไม่ชัดเจนนักกล่าวคือเป็นแต่เพียงการสร้างความหมายในเชิงนิเสธ 
(Negative Meaning) ว่าองคก์ารเหล่าน้ีถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหารราชการส่วนกลางหรือ
รัฐบาลแห่งชาติ (National Government) แต่เป็นองคก์ารของรัฐที่มิไดจ้ดัรูปแบบและมีระบบบริหาร
ตามแนวคิดระบบราชการดั้งเดิมซ่ึงเนน้โครงสร้างการบงัคบับญัชาในแนวด่ิงอยา่งไรก็ดีก็ยงัปรากฏ
ปัญหาต่อไปว่าองคก์ารของรัฐที่อยูข่อบข่ายดงักล่าวก็มีอยูห่ลายชนิดเราจึงตอ้งสร้างความหมายในเชิง
นิเสธให้เฉพาะเจาะจงต่อไปว่าองคก์ารที่จดัว่าเป็นองคก์ารมหาชนนั้นตอ้งไม่นับรวมองคก์ารใน
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รูปแบบรัฐวิสาหกิจ  (Government Companies/Public Enterprises) ซ่ึ งมี แนวคิดในการจัดตั้ ง
คล ้ายคลึงก ับบริษทั เอกชนค่อนขา้งช ัด เจนนั ่นค ือความอยู ่รอดและการแสวงหาก าไร
ขณะเดียวกนัก็ตอ้งไม่นับรวมองคก์ารที่เกิดจากกระบวนการกระจายอ านาจดงัเช่นองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรวมถึงองค์การอ่ืนๆตามรัฐธรรมนูญซ่ึงจะมีบทบาทหน้าที่เฉพาะของตนเองตาม
โครงสร้างทางการบริหารปกครองที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญเช่นศาลและองค์กรตรวจสอบตาม
รัฐธรรมนูญเป็นตน้ 
    อย่างไรก็ดีจากการพิจารณาและศึกษาถึงระบบองค์การมหาชนที่ปรากฏใน
ประเทศต่างๆดังเช่นที่ปรากฏในงานศึกษาของ OECD (Organization for Economic Co-operation 
and Development) ซ่ึงไดส้ ารวจและศึกษาระบบองคก์ารมหาชนใน 9 ประเทศสมาชิกอาจสามารถ
ก าหนดค าส าคญั (Key Word) ซ่ึงก าหนดคุณลกัษณะร่วมกนัขององคก์ารมหาชนไดแ้ก่ค  าว่า “การ
แยกเป็นอิสระ” หรือ “Separateness” กล่าวคือ 
    “องค์การมหาชนจะหมายถึงองค์การภาครัฐที่มีการจัดโครงสร้างทั้ งในเชิง
องคก์ารและในเชิงกฎหมายที่แยกออกเป็นอิสระ (separate) จากหน่วยงานในระบบราชการปกติ 
(Departments)”  
    แต่ทั้งน้ี เพื ่อความเขา้ใจที่มากขึ้นเราจ าเป็นจะตอ้งพิจารณาถึงคุณลักษณะ
พื้นฐานในมิติอ่ืนๆประกอบดว้ยโดยคุณลกัษณะขององคก์ารมหาชนที่จะไดน้ าเสนอต่อไปน้ีเป็นผล
มาจากการรวบรวมประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศซ่ึงจะท าให้เราเห็นได้ว่าองค์การ
มหาชนนั้นมีความแตกต่างหลากหลายเป็นอย ่างมากในกลุ่มประ เทศต่างๆและแม ้แต่
ภายในประเทศเดียวกนัก็ตามการก าหนดคุณลกัษณะร่วมกนัจึงกระท าไดแ้ต่เพยีงการพจิารณาในเชิง
โครงสร้างและระบบบริหารโดยกวา้งๆดงัที่จะไดน้ าเสนอในประเด็นต่อๆไป 
    การจัดโครงสร้างองค์การมหาชน 

1. โครงสร้างการบังคบับัญชา (A differentiated hierarchy)  
     การจดัโครงสร้างการบงัคบับญัชาขององคก์ารมหาชนเกือบจะทั้งหมดจะมี
ความแตกต่างจากที่เคยปรากฏในระบบบริหารของกระทรวงส่วนกลางซ่ึงจะมีโครงสร้างไป
ตามล าดบัชั้นการบงัคบับญัชาในแนวด่ิงที่ยาวไกล (Vertical) มีลกัษณะจากบนลงล่างในแบบปิรา
มิด (Top-Down) ตามแนวคิดการจัดองค์การแบบระบบราชการแต่ส าหรับองค์การมหาชนจะ
ปรากฏโครงสร้างในลักษณะ  “ตดัตรง” กล่าวคือในการด าเนินงานขององค์การนั้ นจะมีการจัด
โครงสร้างใหเ้กิดระบบการรายงานตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดของกระทรวงในสงักดัเช่นองคก์ารมหาชน
ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมก็จะรายงานตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตน้
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นอกจากน้ีในบางกรณีก็ปรากฏโครงสร้างในรูปแบบที่ให้องคก์ารมหาชนรายงานตรงต่อผูบ้ริหาร
สูงสุดของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ 
     ส าหรับผูบ้ริหารสูงสุดขององค์การมหาชน  (Chief Executive) ก็มิได้มีที่มา
จากการเล่ือนต าแหน่งหรือการเติบโตไปตามสายงานปกติในระบบขา้ราชการพลเรือนหากแต่จะมา
จากการคดัสรรจากผูถู้กเสนอช่ือโดยรัฐมนตรีในกระทรวงที่เก่ียวขอ้ง (บางคร้ังตอ้งผ่านการรับรอง
และใหค้วามเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีทั้งคณะหรือรัฐสภา) หรืออาจจะมาจากการคดัสรรโดยคณะ 

2. โครงสร้างความรับผิดชอบ (Differentiated responsibility)  
     ในการบริหารกิจการขององค์การมหาชนนั้นจะปรากฏต าแหน่งที่เรียกว่า 
“ผูบ้ริหารสูงสุดขององค์การมหาชน” (Chief Executive) ซ่ึงจะเป็นผูรั้บผิดชอบบริหารกิจการทั้งปวง
ขององค์การมหาชนโดยตรงทั้งในด ้านการจดัการการบริหารงานบ ุคคลการเง ิน และ
การงบประมาณรวมถึงระบบวนิยัและจรรยาบรรณขององคก์าร 
     ดว้ยเหตุน้ีความส าเร็จหรือลม้เหลวขององคก์ารมหาชนหน่ึงๆจึงถือเป็นความ
รับผิดชอบร่วมกันระหว่าง (1) รัฐมนตรีหรือกระทรวงที่เก่ียวข้อง (line ministry/minister), (2) 
คณะกรรมการบริหารขององคก์ารมหาชน (governing boards – ในกรณีที่จดัใหมี้โครงสร้างแบบน้ี) 
และ (3) ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ารมหาชน (chief executive)  
    คณะกรรมการบริหารขององค์การมหาชน (Governing boards)  
    โดยทัว่ไปในการบริหารงานขององคก์ารมหาชนมกัจะปรากฏการจดัโครงสร้าง
ในรูปแบบ “คณะกรรมการบริหารขององค์การมหาชน” ซ่ึงจะมีบทบาทในการ “อ านวยการ” 
(directing) กิจการขององคก์ารมหาชนร่วมกบัผูบ้ริหารสูงสุดฯทั้งน้ีคณะกรรมการบริหารฯมกัจะมี
องคป์ระกอบภายในจากขา้ราชการระดบัสูงที่ไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลและรวมถึงตวัแทนจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมซ่ึงจะผ่านกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคล้ายคลึงกบัผูบ้ริหาร
สูงสุดฯ 
    คณะกรรมการบริหารฯน้ีจะมีอ านาจการตดัสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ค่อนขา้ง
กวา้งขวางซ่ึงอาจครอบคลุมถึงการวางนโยบายและยทุธศาสตร์ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละทิศทางของ
องค์การรวมถึงการก ากับให้องค์การมีการด าเนินการไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและการเงิน
นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารฯยงัอาจมีอ านาจสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่จะเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ผูบ้ริหารสูงสุดฯอีกดว้ยขณะที่รัฐมนตรีหรือผูบ้ริหารของกระทรวงที่เก่ียวขอ้งจะยงัคงมีอ านาจและ
ความรับผดิชอบเฉพาะในเร่ืองของการแต่งตั้งผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริหารฯและในบางกรณีก็อาจ
มีบทบาทในการแต่งตั้งผูบ้ริหารสูงสุดฯ 
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1. คณะกรรมการบริหารร่วม (Management boards) 
     ในบางกรณีก็ปรากฏการจดัโครงสร้างการบริหารขององค์การในรูปแบบ
คณะกรรมการบริหารร่วมกล่าวคือภายใตโ้ครงสร้างแบบน้ีการบริหารจดัการกิจการขององคก์าร
มหาชนทั้งหมดจะมิไดก้ระท าผา่นผูบ้ริหารสูงสุดฯหากแต่จะอาศยัระบบคณะกรรมการซ่ึงจะเขา้ไป
บริหารงานโดยตรงทั้ งน้ีภายในคณะกรรมการบริหารร่วมจะประกอบไปด้วยตัวแทนจากฝ่าย
เจา้หน้าที่หรือบุคลากรภายในองค์การมหาชน, ตวัแทนจากกระทรวงที่เกี่ยวขอ้ง, ตวัแทนจาก
กระทรวงการคลงัและในบางกรณีก็จะมีตวัแทนจากภายนอกดว้ย 
     จึงกล่ าวได้ว่าคณะกรรมการบริหารร่วมจะมี ความคล้ายคลึ งกับคณ ะ
กรรมการบริหารขององคก์ารมหาชนเป็นอยา่งมากหากแต่คณะกรรมการน้ีมิไดท้  าหน้าที่แต่เพียง
การก าหนดยทุธศาสตร์หากแต่จะเขา้มาบริหารงานองคก์ารโดยตรงนัน่เอง 

2. คณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory boards)  
     นอกจากน้ีแม้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการจดัโครงสร้างขององค์การมหาชน
มกัจะอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบร่วมกนัระหวา่งรัฐมนตรีหรือกระทรวงที่เก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารสูงสุดฯ
แต่ทั้งน้ีอาจมีการบริหารงานโดยอยูภ่ายใตก้ารให้ค  าแนะน าและผ่านกระบวนการปรึกษาหารือกบั 
“คณะกรรมการที่ปรึกษา” ซ่ึงมิไดมี้อ านาจในการตดัสินใจหากแต่เป็นกลไกเพือ่ท  าใหร้ะบบบริหาร
มีความรอบคอบรัดกุมยิ ่งขึ้นรวมถึงเป็นช่องทางหน่ึงที ่จะให้ตวัแทนจากผูท้ี่เก่ียวขอ้งต่างๆ 
(Stakeholders) เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์การมหาชนมากขึ้นผ่านการเขา้มา
ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการที่ปรึกษานัน่เอง 
    สภาพแวดล้อมด้านการควบคุม 
    โดยทัว่ไปแลว้ในการบริหารงานขององคก์ารมหาชนจะอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มที่
ค่อนขา้งผ่อนคลายกว่าระบบราชการปกติกล่าวคือม ักจะมีเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ในการเขา้มา
ควบคุมกระบวนการจดัการในด้านต่างๆน้อยกว่าระบบปกติในบางกรณีกฎเกณฑ์การควบคุมต่างๆ
ยงัคงมีอยูห่ากแต่จะยดืหยุน่และผ่อนคลายความเขม้งวดลงแต่ในบางกรณีก็แทบจะปลอดจากการ
ควบคุมทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัประเภทขององคก์าร 

1. กฎเกณฑ์ด้านการบริหารงานบุคคล (Personal rules)  
     ระบบการบริหารงานบุคคลที่ปรากฏอาจเป็นไปได้ใน  2 กรณีกล่าวคือใน
กรณีแรกบุคลากรที่ท  างานอยู่ภายในองค์การมหาชนยงัคงถือว่าเป็นขา้ราชการภายใตร้ะบบ
ขา้ราชการพลเรือนในระบบบริหารราชการส่วนกลางหากแต่จะมีเง่ือนไขดา้นการจา้งงานที่ยดืหยุน่
มากกว่าขา้ราชการในระบบปกติเช่นการก าหนดต าแหน่ง, การก าหนดค่าตอบแทน, การให้สิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ , การเล่ือนต าแหน่งและการสรรหาคัดเลือกเป็นต้นในกรณีที่สองจะมีระบบ
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บริหารงานบุคคลที่แยกออกเป็นอิสระโดยแทจ้ริงกล่าวคือบุคลากรภายในองคก์ารมหาชนจะไม่ถือ
วา่เป็นบุคลากรในระบบขา้ราชการพลเรือนแต่ถือว่าเป็นบุคลากรขององคก์ารมหาชนแต่ละแห่งซ่ึง
จะอยูภ่ายใตก้ฎหมายดา้นการจา้งงานทัว่ไปเช่นเดียวกนักบัการจา้งงานในภาคเอกชนทัว่ๆไป 

2. กฎเกณฑ์ด้านการงบประมาณระบบบัญชีและการเงิน 
     โดยทัว่ไปองคก์ารมหาชนจะมีอิสระในระบบการจดัการทางการเงินมากกว่า
หน่วยงานในระบบราชการปกติแต่ความเป็นอิสระดงักล่าวจะอยูใ่นระดบัที่มากหรือน้อยเพียงใดก็
ขึ้นอยูก่บัประเภทขององคก์ารมหาชนเช่นองคก์ารมหาชนบางกลุ่มอาจจะอาศยัการสนับสนุนทาง
การเงินทั้งหมดจากภาษี, บางกลุ่มจะอาศยัเงินทุนสนบัสนุนบางส่วนหรือในบางกรณีก็ทั้งหมดจาก
การเก็บค่าบริการหรือจากรายได้อ่ืนๆขององค์การนอกจากน้ียงัอาจก าหนดให้องค์การเหล่าน้ี
สามารถกูย้มืใหกู้ย้มืหรือใชป้ระโยชน์จากรายไดส่้วนเกินในกิจการอ่ืนๆไดอี้กดว้ย 
    ความเป็นอสิระทางการจัดการ (Some management autonomy)  
    ความเป็นอิสระทางการจดัการถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐานตามธรรมชาติของ
องคก์ารมหาชนเน่ืองจากเหตุผลส าคญัประการหน่ึงที่ท  าให้องค์การในลกัษณะน้ีเกิดขึ้นมาไดแ้ก่
ความเป็นอิสระทางการจดัการที่อยูน่อกกรอบระบบราชการปกติดว้ยเหตุน้ีความเป็นอิสระทางการ
จดัการขององคก์ารมหาชนจึงหมายถึงผูบ้ริหารสูงสุดหรือผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ารสามารถจะ
ตดัสินใจใดๆในกิจการที่เก่ียวขอ้งกับองค์การของตนเองได้ในทุกมิติโดยไม่จ าเป็นตอ้งผ่านการ
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบไปตามสายการบงัคบับญัชาหรือจากกระทรวงที่เก่ียวขอ้ง 
    ดว้ยเหตุน้ีการก าหนดโครงสร้างและสภาพแวดลอ้มดา้นการควบคุมขององคก์าร
มหาชนจึงปรากฏแนวคิดและรูปแบบดังที่น าเสนอมานอกจากน้ีในมิติของการจดัการภายใน
องคก์ารเองก็มีแนวคิดและรูปแบบที่สะทอ้นถึงความพยายามในการให้ความเป็นอิสระดว้ยเช่นกนั
ดงัจะไดน้ าเสนอถึงคุณลกัษณะส าคญัดา้นการจดัการดงัน้ี 

1. การบริหารภายใต้ระบบสัญญาผูกมัด  
     องค์การมหาชนจะมีการบริหารจดัการภายใต้ระบบสัญญาผูกมัดซ่ึงมีทั้ ง

ระบบสญัญาเต็มรูปและระบบก่ึงสญัญา (a fully or quasi-contractual relationship) กบัรัฐมนตรีหรือ
กระทรวงผูร้ับผิดชอบทั้งน้ีจะมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างรัฐมนตรี/กระทรวง
ผูรั้บผดิชอบกบัผูบ้ริหารขององคก์ารมหาชนและคณะกรรมการบริหาร (ถา้มี) โดยที่ผูบ้ริหารจะตอ้ง
รายงานความก้าวหน้าและรับผิดชอบต่อการท าให้เป้าหมายที่ก  าหนดไวบ้รรลุผลจึงเป็นระบบ
ความสัมพนัธ์ที่อยูภ่ายใตก้ารก าหนดเป้าหมายร่วมกันมิใช่ความสัมพนัธ์ในระบบสายการบงัคบั
บญัชาปกติ 
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2. ระบบงบประมาณและการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 
     โดยส่วนใหญ่แล้วระบบการบริหารภายใตร้ะบบสัญญาผูกมัดมกัจะตอ้ง

เป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัการจดัระบบงบประมาณรวมถึงระบบบริหารอ่ืนๆที่มุ่งเน้นปัจจยัน าออก
และผลลัพธ์ (output/outcome-oriented) จึงเป็นผลให้มาตรการในการควบคุมต่างๆในด้าน
การงบประมาณและการบริหารอ่ืนๆค่อนขา้งผ่อนคลายความเขม้งวดลงเป็นอยา่งมากกล่าวอีกนัยหน่ึง
องคก์ารมหาชนจะมีระบบงบประมาณและการบริหารที่เนน้ผลสัมฤทธ์ิมากกวา่มุ่งเนน้การควบคุม
ก ากบั 

3. ระบบงบประมาณแบบหลายปี (Multi-year budgeting)  
     ในหลายประเทศเร่ิมปรากฏแนวโน้มที่ รัฐบาลพยายามจะสร้างระบบ
งบประมาณแบบหลายปีส าหรับองคก์ารมหาชนทั้งน้ีก็เพือ่ให้ระบบงบประมาณนั้นเก้ือหนุนต่อการ
สร้างผลสมัฤทธ์ิขององคก์ารเหล่าน้ี 

2. รูปแบบการจัดต้ังองค์การมหาชนในต่างประเทศ 
  ส าหรับในส่วนที่เก่ียวกบัการจดัตั้งองคก์ารมหาชนในต่างประเทศน้ีผูว้ิจยัจะน าเสนอถึง
แนวคิดและคุณลกัษณะขององคก์ารมหาชนในต่างประเทศเฉพาะกรณีประเทศที่ส าคญับางประเทศ
เท่านั้นไดแ้ก่ประเทศฝร่ังเศสประเทศสหพนัธรัฐเยอรมนีประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศสหราช
อาณาจกัร(องักฤษ)ดงัน้ี 
  2.1ประเทศฝร่ังเศส 

1. ภูมิหลัง (Background)  
     ประเทศฝร่ังเศสเป็นอีกประเทศหน่ึงที่ได้มีการปรับใช้องค์การในรูปแบบ
องคก์ารมหาชนมานานแลว้อีกทั้งในรอบสองทศวรรษที่ผ่านมาก็มีการขยายตวัขององคก์ารเหล่าน้ี
เป็นอยา่งมากทั้งในดา้นจ านวนและบทบาทในการจดัท าบริการสาธารณะโดยจารีตแลว้ระบบการ
บริหารปกครองในฝร่ังเศสมีแนวโนม้จะใหอ้ านาจและความส าคญักบัฝ่ายบริหารเป็นผลให้อ านาจ
การจดัโครงสร้างการบริหารปกครองประเทศและการจดัตั้ งองค์การต่างๆเพื่อด าเนินกิจกรรม
สาธารณะลว้นแลว้แต่อยู่ในขอบวงอ านาจของฝ่ายบริหารขณะที่ฝ่ายสภาจะมีบทบาทแต่เพียงใน
ดา้นการรับรองร่างงบประมาณโดยรวมของฝ่ายบริหารเท่านั้น 
     ในประเทศฝร่ังเศสองค์การมหาชน หรือที่เรียกว่า “Etablissement Public” 
(EP)  หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “องคก์ารมหาชน”(โภคิณ พลกุล,2530) หรือนักวิชาการบางท่าน
เรียกวา่ “องคก์ารสาธารณะ”(อิสระ นิติทณัฑป์ระภาศ,2523)ถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่
ไดรั้บเงินทุนอุดหนุนในการบริหารจากรัฐเพื่อด าเนินงานในกิจการที่เก่ียวกบัประโยชน์สาธารณะ
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หรืองานบริการสาธารณะ ซ่ึงเร่ิมเกิดขึ้นตั้งแต่ภาหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองคร้ังใหญ่โดยการ
ปฏิวติัฝร่ังเศส ในปี ค.ศ.1789 
     ทั้งน้ี องคก์ารมหาชนจดัตั้งโดยองคก์ารฝ่ายปกครองและมีลกัษณะแตกต่าง
จากนิติบุคคลประเภทรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชนที่จดัท าบริการสาธารณะ
โดยมุ่งเนน้การแสวงหารายไดเ้ป็นส าคญัภายใตก้ฎหมายฝร่ังเศสก าหนดให้องคก์ารมหาชนมีอิสระ
บางประการในการบริหารจดัการกิจการและจดัการงบประมาณด้วยตนเอง เพื่อด าเนินงาน
สาธารณะประโยชน์ที่ไดก้  าหนดไว ้กล่าวคือ องคก์ารมหาชนถูกจดัตั้งขึ้นเพื่อวตัถุประสงคใ์นการ
ด าเนินกิจการตามหลักการกระจายอ านาจทางปกครอง ที่เรียกว่าการกระจายอ านาจตามกิจการ 
(DécentralisationFonctionnelle) โดยส่วนใหญ่องค์การมหาชนมกัจะรับผิดชอบเป็นกิจการบริการ
สาธารณะที่เก่ียวกับด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิเช่น งานด้านสาธารณะสุขมีส านักงานบริจาค
โลหิต งานดา้นการศึกษา ก็คือ มหาวิทยาลยั โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย งานดา้นวฒันธรรม ก็
เช่น พิพิธภณัฑ ์เป็นตน้ทั้งน้ี ในการจดัตั้งองคก์ารมหาชนอาจเป็นการจดัตั้งองคก์รที่มีรูปแบบเป็น
เอกเทศมีลกัษณะเฉพาะ หรือองคก์รที่สามารถจดัใหอ้ยูเ่ป็นกลุ่มเพือ่ด าเนินงานลกัษณะเดียวกนัและ
มีโครงสร้างการท างานเหมือนกนั ตวัอยา่งเช่น มหาวทิยาลยัแต่ละแห่งถูกจดัใหเ้ป็นองคก์ารมหาชน
ในกลุ่มเดียวกัน แมว้่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างกนั ในขณะที่พิพิธภณัฑ์ Louvre และ
พพิธิภณัฑ ์Orsayถือวา่เป็นองคก์ารมหาชนที่มีลกัษณะเฉพาะมีความเป็นเอกเทศ 
     อย่างไรก็ดีการจัดแบ่งประเภทขององค์การมหาชนเป็นที่ยอมรับทั้ งทาง
ทฤษฎีและแนวค าวินิจฉัยของศาลว่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม โดยพิจารณาจากกิจการส าคญัที่
องคก์ารมหาชนนั้นกระท าคือ 

1. องคก์ารมหาชนที่มีลกัษณะทางปกครอง (Etablissement Public Administrative 
(EPA)  

2. องคก์ารมหาชนที่มีลกัษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม (Etablissement 
Public Industriel et Commercial (EPIC) แม้ว่าจะมีการจดัแบ่งประเภทขององค์การมหาชนได้ 2 
กลุ่มดังที่กล่าวแต่แทจ้ริงแล้วองคก์ารมหาชนแต่ละแห่งสามารถด าเนินงานบริการสาธารณะที่มี
ลกัษณะเป็นงานทางปกครองพร้อมกับกิจการที่เป็นงานด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมได้
เช่นเดียวกนั เช่น ส านกังานป่าไมแ้ห่งชาติ (L’Office national des forêts) รับผดิชอบงานการจดัสรร
การใชท้รัพยากรป่าไมเ้ป็นที่มีลกัษณะเป็นองคก์ารที่มีลกัษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
แต่ในขณะเดียวกนัส านกังานป่าไมแ้ห่งชาติก็ด าเนินกิจการที่มีลกัษณะเป็นงานขององคก์ารมหาชน
ที่มีลกัษณะทางปกครอง ไดแ้ก่ การดูแลรักษาป่า นอกจากน้ียงัมีองคก์ารมหาชนที่ดูแลภารกิจดา้น
วทิยาศาสตร์และศิลปวฒันธรรมที่อาจจดัแยกไดอี้กกลุ่มหน่ึงดว้ย 
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     ที่กล่าวมาในขา้งตน้จึงเป็นผลให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจในการจดัตั้งองคก์าร
เพื่อรับผิดชอบกิจการสาธารณะโดยแยกออกจากโครงสร้างทางการบริหารราชการปกติไดห้รือ
กล่าวอีกนัยหน่ึงฝ่ายบริหารเป็นผูมี้อ  านาจเต็มในการจดัตั้งองค์การภายใตร้ะบบองค์การมหาชน
นั่นเองทั้งน้ีกฎหมายรัฐธรรมนูญเองก็ได้ให้การรับรองการใช้อ  านาจดังกล่าวซ่ึงในเร่ืองน้ีจะได้
กล่าวถึงต่อไปขา้งหนา้ 
     ในปัจจุบนัฝร่ังเศสมีองค์การในระบบองค์การมหาชนที่จดัตั้งโดยรัฐบาล
ระดับชาติเป็นจ านวนถึงประมาณ  1,300 แห่งแต่ที่น่าสนใจก็คือในฝร่ังเศสนั้ นยงัได้ให้อ  านาจ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถจดัตั้งองคก์ารเพือ่รองรับภารกิจและการบริหารงานสาธารณะ
ในระดบัทอ้งถ่ินไดด้ว้ยซ่ึงปัจจุบนัองคก์ารในลกัษณะน้ีมีจ  านวนถึงประมาณ 50,000 แห่งลกัษณะ
เช่นน้ีถือเป็นขอ้แตกต่างที่ส าคญัจากประเทศอ่ืนๆซ่ึงระบบองคก์ารมหาชนมกัจะปรากฏและจดัตั้ง
โดยรัฐบาลแห่งชาติเพื่อด าเนินกิจกรรมสาธารณะที่เดิมเป็นของหน่วยงานภายใตโ้ครงสร้างการ
บริหารราชการส่วนกลาง 
     ส าหรับองค์การในระบบองค์การมหาชนที่จดัตั้งโดยรัฐบาลระดับชาตินั้ น
เหตุผลที่มาก็เป็นเช่นเดียวกนักบัหลายประเทศกล่าวคือเป็นความพยายามจะหาทางออกและแกไ้ข
ปัญหาให้กบัการบริหารองคก์ารของรัฐบาลภายใตร้ะบบราชการแบบดั้งเดิมซ่ึงเร่ิมมีปัญหาเป็นผล
ให้เกิดความพยายามที่จะจ ากดัการเติบโตและขยายตวัของโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลาง
แบบดั้งเดิมท าให้ปัจจุบนัการบริหารราชการของฝร่ังเศสประกอบไปดว้ย 15 กระทรวงหลกัและมี
หน่วยงานในสงักดั (Central Directorates) เพยีงประมาณ 160 หน่วยงาน 
     ส าหรับระบบองคก์ารมหาชนในระดบัทอ้งถ่ินนั้นกล่าวไดว้า่เป็นผลมาจาก
ลกัษณะเฉพาะของระบบการปกครองทอ้งถ่ินในฝร่ังเศสเองกล่าวคือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ฝร่ังเศสนั้นส่วนใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดเล็กซ่ึงได้แก่เทศบาลหรือ “คอมมูน” 
(Commune) ซ่ึงในปัจจุบนัมีจ านวนถึงประมาณ 36,580 แห่งและกว่าร้อยละ 90 เป็นเทศบาลขนาด
เล็กที่อยูใ่นเขตชนบทและมีประชากรต ่ากวา่ 1,500 คนจึงเกิดความจ าเป็นในการสร้างระบบองคก์าร
ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อร่วมกันจดัท าบริการสาธารณะที่องคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเพียงแห่งเดียวมิอาจจดัท าได้ซ่ึงระบบความร่วมมือระหวา่งองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในฝร่ังเศสน้ีมีความเขม้แข็งเป็นอยา่งมากองคก์ารเหล่าน้ีมีหลายประเภทรวมถึงมีการ
จดัโครงสร้างและระบบงบประมาณที่หลากหลายแต่เกือบทั้งหมดก็ถือว่าเป็นองค์การในระบบ
องคก์ารมหาชน 
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2. กรอบโครงสร้างในเชิงสถาบัน (Legal and Organizational Framework)  
     องคก์ารในระบบองคก์ารมหาชนของประเทศฝร่ังเศสนั้นปัจจุบนัจะถือว่ามี
อยู่เพียง 2 รูปแบบได้แก่หน่ึง “องค์การมหาชน” หรือ Public Establishments และสองหน่วยงาน
อิสระของฝ่ายบริหารหรือ Autonomous Administrative Authorities อย่างไรก็ดีหากพิจารณาจาก
บทบาทความส าคญัและจ านวนขององคก์ารแล้วในที่น้ีจะเน้นกล่าวถึงเฉพาะองค์การในรูปแบบ
องคก์ารมหาชนโดยละเวน้ไม่กล่าวถึงองคก์ารในลกัษณะที่เป็นหน่วยงานอิสระของฝ่ายบริหาร 
     ส าหรับองค์การมหาชนนั้ นมีอยู่ด้วยกัน  2 ระดับได้แก่องค์การมหาชน
ระดับชาติหรือ  “Établissements Publics Nationaux – EPNs” และองค์การมหาชนระดับท้องถ่ิน
หรือ “Établissements Publics Locaux – EPLs” ส าหรับองคก์ารมหาชนระดบัชาติ 
     ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันค .ศ. 1958 ได้ก าหนดให้ฝ่ายบริหารรวมถึง
องคก์ารภายใตก้ารบงัคบับญัชาสามารถก าหนดโครงสร้างและจดัองคก์ารเพื่อรองรับภารกิจและ
การบริหารกิจการในภาคสาธารณะได้อยา่งเต็มที่ตามที่กฎหมายก าหนดดงัปรากฏในมาตราที่ 20 
และ  21 อีกทั้ งในมาตราที่  34 ได้บัญญัติว่าให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู ้มีอ  านาจในการ “ก าหนด
หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัประเภทขององคก์ารมหาชนที่จะให้มีการจดัตั้งขึ้น” ทั้งในดา้นหลกัเกณฑ์การ
จดัตั้งกรอบภารกิจขององค์การมหาชนที่มาของงบประมาณขององค์การมหาชนความสัมพนัธ์
ระหว่างรัฐกบัองคก์ารมหาชนโครงสร้างของคณะกรรมการบริหารเป็นตน้จากนั้นก็เป็นอ านาจของ
ฝ่ายบริหารในการด าเนินการจดัตั้งองคก์ารมหาชนขึ้นมาตามความเหมาะสมต่อไปพิจารณาในแง่น้ี
ยอ่มหมายถึงว่าฝ่ายบริหารมีอิสระเต็มที่ในการจดัตั้งองคก์ารมหาชนแต่ทั้งน้ีจะตอ้งอยูภ่ายในกรอบ
ของกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาเช่นฝ่ายบริหารจะจดัตั้งองคก์ารมหาชนที่อยูน่อกเหนือจากประเภทที่
ก  าหนดไวใ้นกฎหมายมิได ้
     ส าหรับองค์การมหาชนระดับท้องถิ่นนั้นการจดัตั้งจะเป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ
กล่าวคือในลกัษณะแรกเป็นการใชอ้  านาจตามกฎหมายเก่ียวกบัการกระจายอ านาจซ่ึงเปิดโอกาสให้
สภาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีมติจดัตั้งขึ้นไดเ้องและในลกัษณะที่สองเป็นองคก์ารมหาชน
ระดบัทอ้งถ่ินซ่ึงเกิดขึ้นตามกฎหมายของรัฐสภาแห่งชาติซ่ึงไม่อยูใ่นอ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินที่จะจดัตั้งหรือยบุเลิกไดเ้ช่นศูนยช่์วยเหลือทางดา้นสงัคมแห่งเทศบาลเป็นตน้ 
     เม่ือพิจารณาถึงการจดัตั้งองค์การมหาชนในประเทศฝร่ังเศสจะพบว่าตั้งอยู่
บนหลกัการส าคญั 3 ประการไดแ้ก่(รายงานวาระปฏิรูปพเิศษ7การปฏิรูปองคก์ารมหาชน,2558) 
 

1. หลักความเป็นอิสระ (L’ Autonomie) องค์การมหาชนตอ้งเป็นนิติบุคคล
ตามกฎหมายมหาชน มีโครงสร้างขององคก์รที่หลากหลาย มีงบประมาณของตนเองซ่ึงไดรั้บจากรัฐ
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หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือเป็นรายได้ที่ได้จากค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการของ
ประชาชน ทั้งน้ี หลกัความเป็นอิสระขององคก์ารมหาชนน้ีถือเป็นหลกัส าคญั เพือ่สนบัสนุนใหก้าร
ด าเนินงานขององค์การมหาชนสามารถท างานบริการสาธารณะได้คล่องตวัเช่นเดียวกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้องค์การมหาชนนั้นสามารถบริหารจดัการงบประมาณที่ไดรั้บดว้ย
ตนเองอยา่งไรก็ดี การใหอ้งคก์ารมหาชนมีฐานะเป็นนิติบุคคลนั้น ก็อาจส่งผลกระทบทางลบไดด้ว้ย
เช่นเดียวกนั ตามความเห็นของ ศาสตราจารย ์Chapusนักกฎหมายมหาชนฝร่ังเศสที่มีช่ือเสียงท่าน
หน่ึงกล่าววา่บางคร้ังการให้องคก์ารมหาชนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน อาจฝ่าฝืนหลกัการ
ท างานเฉพาะดา้นขององคก์ร ทั้งน้ีเพราะว่าการให้องคก์ารมหาชนนั้นเป็นนิติบุคคลมิไดแ้สดงให้
เห็นว่าจะรับรองผลประโยชน์สาธารณะไดต้ามที่มุ่งหวงัไว ้จากรายงานของศาลตรวจเงินแผ่นดิน
และศาลปกครองสูงสุดเม่ือปี ค.ศ. 1971กล่าวว่าการจดัตั้งองคก์ารมหาชนใหม่ส่วนหน่ึงเป็นวิธีการ
เล่ียงกฎเกณฑ์หรือกฎหมายบางอย่างที่เขม้งวด และมีสภาพบงัคบัมากจนเกินไป และเน่ืองจาก
องคก์ารมหาชนมีความเป็นอิสระ ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่เป็นตน้สังกดัจะตอ้งเคารพ
ความเป็นอิสระขององคก์ารมหาชนเหล่าน้ีดว้ย รวมทั้งองคก์ารมหาชนไม่สามารถยกเลิกกิจการของ
ตนไดเ้อง 

2. หลักต้องมีหน่วยงานสังกัด (Principle de rattachement)โดยหลักแล้ว
องคก์ารมหาชนจะด าเนินงานโดยอยูใ่นสงักดัองคก์รฝ่ายปกครองที่ควบคุมองคก์ารมหาชนนั้น ทั้งน้ี 
หากเป็นองคก์ารมหาชนระดบัชาติจะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของรัฐ ส่วนองคก์ารมหาชนระดบัทอ้งถ่ิน
จะอยู่ภายใตก้ารดูแลของทอ้งถิ่นนั้น คือ เทศบาล (Commune) กลุ่มเทศบาล องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั และภาค อยา่งไรก็ดี หลักการที่องค์การมหาชนจะตอ้งมีหน่วยงานตน้สังกดันั้นมิได้
ขึ้นอยูก่บัการจดัแบ่งทางภูมิศาสตร์ องคก์ารมหาชนที่อยูใ่นทอ้งถ่ินอาจด าเนินกิจการเป็นองคก์าร
มหาชนในระดบัชาติระดบัระหวา่งประเทศก็ได ้

3. หลักการจัดท าบริการสาธารณะเฉพาะด้าน (Principe de Spécialité)การ
ท างานขององค์การมหาชนเป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจทางปกครอง โดยเป็นการกระจาย
อ านาจตามกิจการ (Décentralisationfonctionnelle) ซ่ึงแตกต่างจากการกระจายอ านาจตามพื้นที่ ซ่ึง
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจในการบริการจดัการทัว่ไปโดยมิได้มีการจ ากัด
อ านาจอยา่งชัดเจน แต่องค์การมหาชนนั้นจดัตั้งขึ้นโดยมีการก าหนดวตัถุประสงค์ในการด าเนิน
กิจการที่แน่นอนชดัเจนเพือ่ใหอ้งคก์ารมหาชนไดป้ฏิบติัหนา้ที่เฉพาะดา้นที่ไดรั้บมอบหมาย โดยใน
บางกรณีอาจเป็นการก าหนดหน้าที่ไวอ้ยา่งกวา้ง ๆ ตวัอยา่งเช่น หอการคา้ไม่ไดถู้กจ ากดัให้ปฏิบติั
หน้าที่หรือเป็นผูแ้ทนเพื่อปกป้องผลประโยชน์ในสาขาอาชีพเท่านั้น แต่สามารถด าเนินกิจการ
ต่าง ๆ อันเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม อาทิเช่น การจดัการและบริหารโรงเรียน
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พาณิชยไ์ดอี้กดว้ย และจากหลกัการท าบริการสาธารณะเฉพาะดา้นขององคก์ารมหาชน เป็นผลให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งเคารพการท าบริการสาธารณะเฉพาะดา้นขององคก์ารมหาชนที่
ไดรั้บมอบหมายหนา้ที่เฉพาะนั้นดว้ย และเน่ืองจากองคก์ารมหาชนจะไม่สามารถด าเนินกิจการอ่ืน ๆ
ที่อยูน่อกเหนือขอบเขตอ านาจของตนได ้
     ดงันั้น องคก์ารมหาชนไม่สามารถน าทรัพยสิ์นขององคก์รไปท ากิจการอ่ืนที่
นอกเหนืออ านาจหนา้ที่ รวมทั้งไม่อาจรับการบริจาคหรือการใหท้ี่ไม่เก่ียวกบัการปฏิบติังานของตนได้
องคก์ารมหาชนถือเป็นนิติบุคคลภายใตก้ฎหมายมหาชน อยา่งไรก็ดี รูปแบบขององคก์ารมหาชน
อาจใกลเ้คียงกบันิติบุคคลประเภทอ่ืน ๆ เช่น องคก์ารสาธารณะประโยชน์นิติบุคคลภายใตก้ฎหมาย
เอกชน วิสาหกิจมหาชน (Entreprisepublique) โดยความแตกต่างขององคก์ารมหาชนและองคก์าร
สาธารณะประโยชน์พิจารณาไดจ้าก เจตนารมณ์ที่ปรากฏอยูใ่นกฎหมายก่อตั้งองค์กร หากไม่มี
ปรากฏไวอ้ย่างชัดเจน ก็ต้องใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากองค์กร เน้ือหา และวิธีการ ทั้ งน้ี 
หลกัเกณฑอ์งค์กรเป็นหลักเกณฑ์แรกที่จะพิจารณาว่าองค์กรที่จดัตั้งขึ้นมานั้นมีความสัมพนัธ์กับ
ฝ่ายปกครองหรือรัฐสภา เช่น ฝ่ายปกครองหรือรัฐสภาเป็นผูก่้อตั้งองคก์ร ฝ่ายปกครองมีอ านาจใน
การแต่งตั้งผูบ้ริหารขององค์กร หรือฝ่ายปกครองมีอ านาจในการก ากบัดูแลตรวจสอบการท างาน
ขององคก์ร องคก์รที่จดัตั้งขึ้นนั้นมีโอกาสที่จะเป็นองคก์ารมหาชนภายใตก้ฎหมายมหาชนค่อนขา้งสูง 
อยา่งไรก็ดี หลกัการดงักล่าวไม่อาจใชแ้ยกองคก์ารมหาชนออกจากองคก์ารสาธารณะประโยชน์เสีย
เอง หรือในบางกรณีฝ่ายเอกชนเป็นผูริ้เร่ิมก่อตั้ งองค์การมหาชนเสียเอง ดังนั้ นการพิจารณาว่า
องคก์รหรือหน่วยงานที่จดัตั้งขึ้นนั้นเป็นองคก์ารมหาชนหรือไม่นั้นตอ้งพจิารณาหลกัเกณฑท์ี่เป็น
องคป์ระกอบอ่ืน ๆ อีก คือ หลกัเกณฑ์พิจารณาจากเน้ือหา กิจกรรมที่องคก์รนั้นท า หากกิจการที่
องคก์รนั้นด าเนินการเป็นกิจกรรมประเภทบริการสาธารณะองคก์รนั้นเป็นองคก์ารมหาชน แต่หาก
กิจกรรมที่องค์กรนั้ นกระท าเป็นเพียงกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม องค์กรนั้ นเข้าข่ายเป็น
องคก์ารสาธารณะประโยชน์สุดทา้ยศาลพจิารณาว่าองคก์รนั้นมีอ านาจในทางมหาชนและใชว้ธีิการ
ในทางมหาชนหรือไม่ส่วนการแยกองคก์ารมหาชนออกจากวิสาหกิจมหาชนอาจแบ่งได้ยากกว่า 
เน่ืองจากองค์กรทั้ งสองมีความใกล้เคียงกันมาก อย่างไรก็ดีนิยามของคาว่าวิสาหกิจมหาชนมี
ลกัษณะไปในทางเศรษฐศาสตร์มากกวา่ วสิาหกิจมหาชนมีความสมัพนัธก์บัรัฐในการควบคุมก ากบั
โดยรัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองการถือหุ้นและการคุมเสียงขา้งมากในคณะกรรมการบริหารวิสาหกิจ 
แทจ้ริงแลว้วสิาหกิจมหาชนอาจเป็นนิติบุคคลภายใตก้ฎหมายมหาชนหรือกฎหมายเอกชนก็ได ้ทั้งน้ี
วิสาหกิจมหาชนบางแห่งจดัตั้งในรูปแบบของบริษทัมหาชนจากัด หรือวิสาหกิจมหาชนบางแห่ง
จัดตั้ งในรูปแบบองค์การมหาชน ที่จัดอยู่ในประเภทขององค์การมหาชนที่ มีลักษณะทาง
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ทั้งน้ีในการแบ่งแยกพิจารณาว่าวิสาหกิจมหาชนนั้นเป็นองคก์าร



 

 

84 

มหาชนหรือไม่ ต้องพิจารณาจากกิจกรรมที่วิสาหกิจนั้ นด าเนินการ หากกิจการที่จดัท  าบริการ
สาธารณะทางด้านอุตสาหกรรมและการคา้ เช่น การรถไฟแห่งประเทศฝร่ังเศส องค์การขนส่ง
มวลชนปารีส แต่หากวสิาหกิจมหาชนนั้นมิไดด้าเนินกิจการบริการสาธารณะทางดา้นอุตสาหกรรม
และการคา้เป็นแต่เพียงกิจการทางอุตสาหกรรมและการคา้เพื่อแสวงหาผลก าไรเพียงอยา่งเดียว เช่น 
การถ่านหินแห่งประเทศฝร่ังเศส หรือ ธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ กรณีดังกล่าวถือว่าเป็นวิสาหกิจ
มหาชน ไม่ถือเป็นองคก์ารมหาชนที่มีลกัษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
     นอกจากน้ีศาสตราจารย ์Vedalและ Devolve ได้ให้ค  าอธิบายถึงองค์ประกอบ
ของการจดัตั้งองคก์ารมหาชนในประเทศฝร่ังเศสจะพบวา่ตั้งอยูบ่นหลกัการส าคญั 3 ประการไดแ้ก่
(Vedal et Delvolve,1984) 

1. ประการที่หน่ึงเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากไปจากรัฐและส่วนราชการ
ทั้งหลายภายใตรั้ฐและแยกต่างหากไปจากองค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่นท าให้องค์การมหาชน
สามารถด าเนินกิจการไดด้ว้ยตนเองโดยมีบุคลากรและเงินงบประมาณตลอดจนระบบการบริหาร
จดัการที่เป็นของตนเอง 

2. ประการที่สองเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนท าให้องคก์ารมหาชน
สามารถวางหลักเกณฑ์ทัว่ไปเพื่อบงัคบัใช้กับบุคคลและผูรั้บบริการสาธารณะของตนไดร้วมถึง
อ านาจพิเศษที่เป็นเอกสิทธ์ิของฝ่ายปกครองเช่นการเวนคืนทรัพยสิ์นเพื่อน ามาใช้ในกิจการของ
องคก์าร 

3. ประการที่สามเป็นองค์การที่มีวตัถุประสงค์และมีภารกิจเฉพาะด้านมี
ขอบเขตจ ากดัและไม่กวา้งขวางครอบคลุมทัง่ไป ทั้งน้ีองคก์ารมหาชนจดัตั้งขึ้นเพือ่วตัถุประสงคใ์น
การจดัท าบริการสาธารณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงโดยเฉพาะ 

3. โครงสร้างทางการบริหาร (Governance Structure)  
     ในภาพรวมแลว้องคก์ารมหาชนในฝร่ังเศสมีจ านวนค่อนขา้งมากกฎหมายที่

บงัคบัใชก้็มีความซับซ้อนและไม่แน่นอนตายตวักิจกรรรมที่องค์การเหล่าน้ีจดัท าก็หลากหลาย
เหล่าน้ีจึงเป็นผลให้โครงสร้างทางการบริหารและความสัมพนัธ์กบัรัฐขององคก์ารเหล่าน้ีมีความ
ซับซ้อนและสับสนตามไปดว้ยแต่โดยทัว่ไปแลว้องคก์ารมหาชนจะมีโครงสร้างทางการบริหารที่
เป็นลกัษณะร่วมกนับางประการกล่าวคือองคก์ารเหล่าน้ีจะมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชนและถือเป็นองคก์ารที่ตอ้งอยูใ่น “สังกดั” ของกระทรวงส่วนกลางหรือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินส าหรับคุณลกัษณะอ่ืนๆในดา้นน้ีจะแยกพจิารณาใน 4 ดา้นดงัน้ี 
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3.1 โครงสร้างองค์การ (Governing Bodies)  
      โดยธรรมชาติขององค์การมหาชนแล้วจะถือหลักว่าองค์การผูมี้อ  านาจ

ทางการบริหารควรจะมีองคป์ระกอบที่สะทอ้นถึงความเป็นตวัแทนทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม
ในวงกวา้งซ่ึงอยูน่อกภาครัฐดงันั้นองคก์ารมหาชนทุกแห่งจะมี “คณะกรรมการบริหาร” (governing 
board) ซ่ึงประกอบไปด้วยตัวแทนจากกระทรวงเจ้าสังกัด (parent ministries) และตัวแทนจาก
องคก์ารอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งเช่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, ผูรั้บบริการและภาคธุรกิจเอกชนเป็นตน้
ทั้งน้ีประธานกรรมการบริหาร (chairman) จะถูกแต่งตั้งโดยการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี (Council of Ministers) ซ่ึงประธานจะมีบทบาทในฐานะผูน้ าทางการ
บริหารขององคก์ารแต่ในบางกรณีคณะกรรมการบริหารจะไม่ไดเ้ขา้ไปบริหารงานโดยตรงแต่จะมอบ
อ านาจให้กบั “ผูอ้  านวยการ” (director-generals) ขององคก์รมหาชนเป็นผูบ้ริหารงานสูงสุด (chief 
executive) ภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการบริหารอีกชั้นหน่ึง 

3.2 ความเป็นอสิระทางการจัดการ (Management Autonomy)  
      โดยทัว่ไปแล้วคณะกรรมการบริหารและผูอ้  านวยการจะมีความเป็น

อิสระในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารงานขององคก์ารมหาชนค่อนขา้งมากยกเวน้แต่บางกรณี
ซ่ึงกฎหมายจดัตั้งได้ก าหนดให้องค์การมหาชนบางองค์การนั้นในการบริหารงานทุกๆด้าน
จะต้องได ้รับการเห็นชอบจากกระทรวงตน้สังก ัดในทุกกรณีด ังนั้นความเป็นอิสระของ
กรรมการบริหารหรือผูอ้  านวยการขององค์การมหาชนจึงขึ้นอยู่ก ับความสามารถในการโน้ม
น้าวหรือใชอิ้ทธิพลกระนั้นส่วนใหญ่แลว้องค์การมหาชนจะมีอิสระทางการบริหารจดัการต่างๆ
ค่อนขา้งมากเน่ืองจากกระบวนการควบคุมจะถูกแทรกแซงและเขม้งวดตั้งแต่การแต่งตั้งบุคคลที่จะ
เขา้มานัง่ในฝ่ายบริหารขององคก์ารในเบื้องแรกอยูแ่ลว้ 

3.3 การแต่งต้ังประธานกรรมการบริหารและผู้อ านวยการ (Appointments of 
Chairman and Chief Executive)  
      ในกลุ่มองค์การมหาชนเกือบทั้งหมดคือประมาณร้อยละ 90 อ านาจใน
การแต่งตั้งผูอ้  านวยการหรือประธานกรรมการบริหารเป็นของรัฐแต่เพ ียงผูเ้ดียวส าหรับ
กรรมการบริหารอ่ืนๆที่มิใช่ตวัแทนของรัฐจากกระทรวงตน้สังกดัรัฐก็จะเป็นผูค้ดัเลือกดว้ยเช่นกนัโดย
ถือว่าต  าแหน่งกรรมการบริหารน้ีเป็นงานอาสาสมคัรมิใช่การบงัคบันอกจากน้ีในบางองคก์ารรัฐยงั
อาจมีอ านาจในการแต่งตั้งบุคลากรระดบัสูงขององคก์ารมหาชนเป็นจ านวนคร่ึงหน่ึงอีกดว้ย 

3.4 การก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร (Remuneration of managers)  
      โดยทัว่ไปแลว้ผูบ้ริหารขององคก์ารมหาชนจะไม่มีอิสระในการก าหนด
ค่าตอบแทนของตนเองค่าตอบแทนจะถูกก าหนดไวต้ั้งแต่เบื้องแรกในการจดัตั้งองคก์ารมหาชนโดย
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กระทรวงเจา้สงักดัจากนั้นก็จะพจิารณาเป็นรายปีทั้งน้ีพจิารณาดูจากเงินงบประมาณขององคก์ารว่า
มีมากน้อยเพียงใดเน่ืองจากค่าตอบแทนของผู ้บริหารถือเป็นหมวดค่าใช้จ่ายหน่ึงในบัญชี
งบประมาณขององคก์ารนอกจากน้ีผูอ้  านวยการขององคก์ารมหาชนจะไม่มีอ านาจในการก าหนด
ค่าตอบแทนแก่บุคลากรในต าแหน่งบริหารระดบัสูงที่อยูถ่ดัลงไปจากตนเองอีกดว้ย 

4. กระบวนการทางงบประมาณและทรัพยากรทางการบริหาร 
     กระบวนการทางงบประมาณขององคก์ารมหาชนจะมีวงจรหรือรอบปีงบประมาณ
ค่อนขา้งตายตวัและเป็นไปโดยสอดคลอ้งกบัรอบปีงบประมาณของรัฐบาลโดยจะเร่ิมตน้ประมาณ
กลางเดือนเมษายนของทุกปีทั้งน้ีการประชุมเพือ่พจิารณางบประมาณจะมีดว้ยกนั 2 คร้ังกล่าวคือใน
คร้ังแรกจะเป็นการพิจารณาร่วมกนัระหว่างส านักงบประมาณกบักระทรวงตน้สังกดัและในคร้ังที่
สองจะเป็นการน า เสนองบประมาณให้กรรมการบริหารขององค ์การมหาชนพิจารณา
ลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบซ่ึงจะตอ้งแลว้เสร็จก่อนเดือนตุลาคมและตอ้งส่งให้หน่วยงานที่
ก  ากบัดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบส าหรับกระบวนการจดัสรรเงินงบประมาณภายในหน่วยงาน
จะเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนธนัวาคมซ่ึงในขั้นน้ีโดยทัว่ไปไม่ตอ้งผ่านการให้ความ
เห็นชอบจากภายนอก 
     ส าหรับรัฐสภาแล้วจะมีอ านาจในการก ากบัดูแลและตรวจสอบการจดัสรร
งบประมาณในส่วนขององคก์ารมหาชนนอ้ยมากทั้งน้ีจะไดรั้บรายงานเฉพาะงบประมาณในส่วนที่
เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐเท่านั้นขณะที่จะไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับงบประมาณของแต่ละองคก์ร
โดยเฉพาะส าหรับระบบการบริหารงบประมาณและบญัชีขององคก์ารมหาชนโดยทัว่ไปแลว้จะมี
ความยดืหยุน่มากกวา่ของส่วนราชการปกติกล่าวคือ 

     ประการที่หน่ึงผูบ้ริหารงบประมาณจะถือว่าผูบ้ริหารสูงสุดขององค์การ
มหาชนเป็นผูมี้อ  านาจเต็มในการบริหารเงินงบประมาณ  (authorizing officer or ‘ordonnateur’) 
ดงันั้นการเบิกจ่ายและใชส้อยเงินจึงอยูใ่นอ านาจขององคก์ารมหาชนแต่ละแห่งอยา่งเตม็ที่ 

     ประการที่สองผูต้รวจสอบงบประมาณจะถือว่าเจา้หน้าที่จากกระทรวงการคลงั
จะท าหน้าที่ในฐานะผูค้วบคุมตรวจสอบงบประมาณ  (financial controller) ซ่ึงจะพิจารณาเฉพาะ
แผนงานขององคก์ารมหาชนวา่การใชจ่้ายเป็นไปตามที่ก  าหนดไวใ้นแผนงานหรือไม่ 

     ประการที่สามผูต้รวจสอบบญัชีจะกระท าโดย “ผูต้รวจบญัชีสาธารณะ” หรือ 
“Public Accountant” ซ่ึงจะตรวจสอบบัญชีการใช้จ่ายต่างๆที่กระท าโดยผูบ้ริหารขององค์การ
มหาชนซ่ึงต าแหน่งน้ีแม้ว่าจะเป็นบุคลากรขององค์การมหาชนแต่จะไม่รายงานต่อผูบ้ริหารของ
องคก์ารและมีอ านาจในการระงบัการสัง่จ่ายที่ผดิหลกัเกณฑไ์ด ้
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    อยา่งไรก็ดีในภาพรวมแลว้กระทรวงการคลงัก็ยงัคงเขา้มาควบคุมการใชจ่้ายเงิน
งบประมาณค่อนขา้งใกลชิ้ดท าให้บางคร้ังองคก์ารมหาชนมิอาจบริหารงานไดอ้ยา่งคล่องตวัเท่ากบั
ภาคเอกชนท าใหอ้งคก์ารมหาชนบางประเภทที่มีลกัษณะมุ่งแสวงหารายไดจ้  านวน 12 แห่งจะไดรั้บ
การผอ่นปรนหลกัเกณฑบ์างประการ 
           โดยสรุปแล้ว  Établissement public ในกฎหมายฝร่ังเศส (หรือ Departmental 
Corporation ในภาษาอังกฤษ หรือบางที่แปลว่า Publicly-owned Establishment) เป็นนิติบุคคล
ในทางกฎหมายมหาชน มีความเป็นอิสระในการบริหารและการจดัการทางการเงิน มีวตัถุประสงค์
เพือ่กระท าการอนัเป็นประโยชน์ส่วนรวม (d'intérêtgénéral) ซ่ึงตอ้งก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน และการ
ด าเนินงานอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐ (sous le contrôle de l'État) กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เป็นบริการ
ทางเทคนิค ไม่ใช่การแบ่งบริการทางพื้นที่ โดยเป็นการที่เรามอบการจดัท าบริการสาธารณะให้กบั
องคก์รหน่ึง และโดยการที่ได้ก  าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการขององค์การมหาชนให้มี
ความคล่องตวั คาดว่าจะท าให้สามารถบริหารจดัการไดโ้ดยมีประสิทธิภาพ มากกว่ารูปแบบของ
การจดัการโดยระบบราชการ 

1. องคก์ารมหาชนแต่ละแห่งตอ้งผูกพนักบัหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นผู ้
ก  ากบัดูแล 

2. องคก์ารมหาชนอาจมีไดท้ั้งองคก์ารมหาชนที่เป็นของรัฐ และองคก์ารมหาชน
ของทอ้งถ่ิน ซ่ึงอาจเป็นของคอมมูน (commune) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั (département) หรือ
ภาค (région) ก็ได ้

3. กิจการที่อยู่ในวตัถุประสงค์ขององค์การมหาชนนั้นอาจมีหลายประการ แต่
ส่วนใหญ่แลว้จะท ากิจการเก่ียวกบัเศรษฐกิจหรือหรือสังคม เช่น ในเร่ืองเก่ียวกบัสุขภาพ การศึกษา 
(เช่น มหาวิทยาลัย หรือโรงเรียนมัธยม) วฒันธรรม (เช่น พิพิธภัณฑ์บางแห่ง) การปรับปรุง
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน หรือทางดา้นเศรษฐกิจ (ซ่ึงไดแ้ก่กิจการของรัฐวิสาหกิจ ที่เรียกวา่ องคก์าร
มหาชนเพือ่การอุตสาหกรรมและการคา้ หรือ EPIC) 
             จากแนวบรรทดัฐานค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชนตอ้งมี
องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (la personnalitéjuridique) โดยมีสิทธิหน้าที่ 
สามารถกระท านิติกรรม มีทรัพยสิ์น และงบประมาณที่เป็นของตน 

2. ด าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงอาจเพื่อประโยชน์ในทางปกครอง 
หรือการอุตสาหกรรมและการคา้ (la gestiond’activitéd’intérêtgénéral) 
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3. องคก์ารมหาชนอาจสร้างขึ้นไดโ้ดยรัฐหรือโดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็
ได ้มีระยะเวลาที่ก  าหนดใหด้ าเนินการก็ได ้และอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล (tutelle) ขององคก์รผูส้ร้าง 

4. จะตอ้งมีการก าหนดกิจกรรมให้กระท าโดยเฉพาะ (la soumission au principe 
de spécialité) 
             องคก์ารมหาชนมีประเภทต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1. องคก์ารมหาชนทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (lesétablissements publics 
à caractèrescientifique et technologique - EPST) 

2. องคก์ารมหาชนทางดา้นการศึกษาของทอ้งถ่ิน (les établissements publics 
locauxd'enseignement - EPLE) 

3. องคก์ารมหาชนทางดา้นการศึกษาในระดบัสูงและการวจิยั (les établissements 
publics d’enseignementsupérieur et de recherche) 

4. องคก์ารมหาชนทางดา้นความร่วมมือทางวฒันธรรม (les établissements publics 
de coopérationculturelle) 

5. อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น ท า ง ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ  ( les établissements publics à 
caractèreéconomique ) 

6. องค์การมหาชนเพื่อความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (les 
établissements publics de coopérationintercommunale) 
             แต่ไม่ว่าจะจ าแนกอยา่งไรก็ตาม ตามแนวทางการวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ แบ่ง
องคก์ารมหาชนออกเป็นเพยีงสองประเภท คือ 

1. องคก์ารมหาชนทางปกครอง (établissement public administratif (EPA) 
2. องค์การมหาชนเพื่ อการอุตสาหกรรมและการค้า (établissement public à 

caractèreindustrielou commercial (EPIC)) ท าหนา้ที่พฒันากิจกรรมในทางเศรษฐกิจ 
            องคก์ารมหาชนทางปกครอง (EPA) จะอยูภ่ายใตก้ฎหมายมหาชน (droit public) 
และองคก์ารมหาชนประเภทอุตสาหกรรมและการคา้ (EPIC) จะอยูภ่ายใตก้ฎหมายเอกชนแมว้่าจะ
เป็นนิติบุคคลทางกฎหมายมหาชนและมีเอกสิทธ์ิพเิศษตามกฎหมายมหาชนก็ตาม 
             การที่องคก์ารมหาชนประเภทใดจะอยูภ่ายใตก้ฎหมายใดน้ีมาจากแนววินิจฉัย
ของสภาแห่งรัฐ ซ่ึงวางหลักว่าหากไม่มีบทบญัญติัของกฎหมายบญัญติัไวเ้ป็นอย่างอ่ืนแลว้ การ
บริการสาธารณะทุกประเภทตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎหมายมหาชน เวน้แต่กรณีที่กระท ากิจการอันเป็น
พาณิชยแ์ละมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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1. วตัถุประสงคข์องการบริการ เป็นการขายหรือผลิตสินคา้หรือบริการ 
2. ที่มาของเงินทุน เกือบทั้งหมดมาจากรายไดห้รือการใหบ้ริการหรือการจดัเก็บ

ค่าบริการจากผูใ้ช ้
3. วธีิการบริหารภายใน ใกลเ้คียงกบัองคก์รภาคเอกชน 

             แต่อาจมีองคก์ารมหาชนบางแห่งก็ท  าหน้าที่ทั้งสองประเภท เช่น องคก์ารมหาชน
ทางปกครองที่ท  าหน้าที่ทางอุตสาหกรรมและการคา้ หรือในท านองกลบักนั หากมีแนวโน้มการ
ด าเนินการไปในทางใด ศาลก็จะใชก้ฎหมายประเภทนั้  

    องค์การมหาชนของฝร่ังเศสที่ปรากฏจากเว็บไซต์ พบว่ามีเกือบ 70 องค์การ 
ตวัอยา่งที่น่าสนใจมีดงัน้ี  

1. การอุตุนิยมวทิยาแห่งฝร่ังเศส (Météo-France)  
2. โรงเรียนสอนความรู้ในระดับสูงเพื่อ ศึกษาเทคนิคที่ก้าวหน้าแห่งชาติ 

(Écolenationalesupérieure de techniques avancées)  
3. ศูนยศ์ึกษาการอวกาศ (Centre national d'étudesspatiales)  
4. ศูนยค์วามร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการวิจยัทางการเกษตรเพื่อการพฒันา 

(Centre de coopérationinternationaleenrechercheagronomique pour le développement)  
5. ศูนยภ์าพยนตร์แห่งชาติ (Centre national de la cinématographie)  
6. ศูนยว์จิยัทางวทิยาศาสตร์ (Centre national de la recherchescientifique)  
7. ส านักงานที่ท  าหน้าที่เก่ียวกบัการจดัการทิ้งกากของเสียที่มีรังสี (Agencenationale 

pour la gestion des déchetsradioactifs)  
8. สนามบินกรุงปารีส (Aéroports de Paris)  
9. สถาบนัวิจยัทางดา้นสารสนเทศและเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์แห่งเมืองตูลูส 

(Institut de rechercheeninformatique de Toulouse)  
10. สถาบนัภูมิศาสตร์แห่งชาติ (Institutgéographique national (France))  
11. สถาบนัทางดา้นส่ือภาพและเสียง (Institut national de l'audiovisuel)  
12. สถาบนัวิจยัทางดา้นสุขภาพและการคน้ควา้ทางการแพทย ์(Institut national 

de la santé et de la recherchemédicale)  
13. สถาบนัสถิติและการศึกษาเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์แห่งชาติ (Institut national 

de la statistique et des étudeséconomiques)  
14. สถาบนัศึกษาเพื่อการเรียนรู้และป้องก ันรักษาสุขภาพแห่งชาติ (Institut 

national de prévention et d'éducation pour la santé)  
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15. สถาบนัวจิยัเก่ียวกบัการขนส่งและความปลอดภยัในการขนส่งแห่งชาติ (Institut 
national de recherche sur les transports et leursécurité)  

16. สถาบนัมะเร็งแห่งชาติ (Institut national du cancer)  
17. สหการเทศบาล (Syndicat de communes) เป็นตวัอยา่งองคก์ารมหาชนของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหลายแห่งร่วมมือกนัจดัตั้งขึ้น เพื่อท า
บริการสาธารณะร่วมกนั  

18. หอการคา้และอุตสาหกรรม (Chambre de commerce et d'industrie)  
19. หอสมุดแห่งชาติ (Bibliothèquenationale de France) 

  2.2 ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี 
1. ภูมิหลัง (Background)  

     ในระบบบริหารปกครองของประเทศเยอรมนีนั้นปรากฏจารีตของการปรับ
ใชอ้งคก์ารของรัฐที่อยูน่อกระบบราชการปกติมานานมากแลว้ทั้งในระดบัสหพนัธรัฐและระดบัภาค
หรือมลรัฐทั้งน้ีหน่วยงานแรกที่ปรากฏการใชอ้งคก์ารรูปแบบน้ีไดแ้ก่หน่วยงานดา้นการรถไฟหรือ 
“Reichseisenbahnamt” (Imperial Railway Authority) ซ่ึงตั้งขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1870 ซ่ึงท าหน้าที่
ในการจดัระบบการเดินรถไฟและในระยะต่อมาก็ปรากฏการจดัตั้งหน่วยงานในลักษณะน้ี
เช่นกันจนกระทั่งหลังปีค.ศ. 1949 การปรับใช้องค์การในรูปแบบน้ีก็ได้ฝังรากอย่างเป็นระบบ
ระเบียบในการบริหารปกครองประเทศของเยอรมนีกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งปี 1949 (Basic Law 
of 1949) ปรากฏขอ้บญัญติัโดยยนิยอมให้มีการจดัตั้งองค์การในรูปแบบองค์การมหาชนในระดับ
สหพันธรัฐ  (Federal Agencies) ทั้ งน้ีต้องเป็นไปภายใต้ความยินยอมของเหล่าบรรดามลรัฐ 
(Bundesländer)  
     การมอบอ านาจในการจดัท าบริการสาธารณะของรัฐบาลไปยงัเหล่าองคก์าร
หรือหน่วยงานในระบบองคก์ารมหาชนนั้นเป็นไปอยา่งกวา้งขวางเหตุผลหลกัก็เป็นไปเพือ่แบ่งเบา
ภาระจากส่วนราชการของสหพนัธรัฐในกิจกรรมที่มิใช่การบริหารปกครองประเทศ (‘non-ministerial’ 
activities) และเพื่อให้องคก์ารเหล่าน้ีสามารถมุ่งเน้นการท างานดา้นการร่างกฎหมายและวางนโยบาย
ไดอ้ยา่งเตม็ที่รวมถึงการสนบัสนุนการท างานของคณะรัฐมนตรีและก ากับดูแลหน่วยงานที่อยูใ่น
ระดบัรองลงไป 

     แต่โดยจารีตทางการปกครองที่มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ระหวา่งรัฐบาลระดบั
สหพนัธรัฐซ่ึงมุ่งเน้นกิจกรรมดา้นการวางนโยบายและบญัญติักฎหมายและรัฐบาลระดบัมลรัฐซ่ึง
มุ่งเน้นกิจกรรมในการบงัคบัใชน้โยบายและกฎหมายอีกทั้งหน่วยงานระดบักระทรวงของรัฐบาล
สหพนัธรัฐจะมีลกัษณะเป็น “องคก์ารเด่ียว” (stand – alone) ไม่มุ่งเน้นการขยายองคก์ารออกไปใน
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ระดบัภูมิภาคหรือทอ้งถ่ินเป็นผลให้องคก์รในรูปแบบองคก์ารมหาชนของสหพนัฯมีจ านวนไม่มาก
นกัอยา่งไรก็ดีในระยะตั้งแต่หลงัปีค.ศ. 1949 เป็นตน้มาบทบาทของรัฐบาลสหพนัธรัฐก็เร่ิมขยายตวั
มากขึ้นโดยเฉพาะการลงมามีบทบาทในดา้นการน าเอานโยบายไปปฏิบติัท าใหห้น่วยงานในสงักดั
เกิดการขยายตวัอยา่งน่าสนใจโดยเฉพาะองคก์ารในระบบองคก์ารมหาชนอยา่งไรก็ดีเหตุผลที่มา
ของการจดัตั้งองค์การรูปแบบน้ีจะมีความแตกต่างจากประเทศอ่ืนๆโดยเฉพาะประเทศที่มีการ
ปกครองในระบบรัฐเด่ียว (unitary system) ซ่ึงเหตุผลหลกัมกัจะมาจากความพยายามในการแกไ้ข
ปัญหาทางการบริหารที่เกิดจากการรวมศูนยอ์  านาจทางการบริหารปกครองเช่นองักฤษนิวซีแลนด์
หรือฝร่ังเศสขณะที่เยอรมนีจะอยูภ่ายใตร้ะบบสหพนัธรัฐ (federal system) 

     หน่ึงในเหตุผลหลกัของการจดัตั้งองคก์ารมหาชนไดแ้ก่ความตอ้งการในการ
ดึงดูดเอาเหล่าบรรดาผูเ้ช่ียวชาญและนกัวทิยาศาสตร์เขา้มามีบทบาทท างานให้กบัภาครัฐจารีตเช่นน้ี
ปรากฏมานานแล้วโดยที่ผ่านมากลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและนักวิทยาศาสตร์มักจะมีบทบาทท างานอยูใ่น
ส่วนราชการรวมถึงคณะกรรมการที่ปรึกษาต่างๆอยา่งไรก็ดีเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาในเชิงโครงสร้าง
ในระบบราชการปกติและเพื่อให้การเกิดความยดืหยุน่ทางการบริหารมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการ
บริหารงานบุคคลจึงน าไปสู่การจดัตั้งองคก์ารในรูปแบบองคก์ารมหาชนมากขึ้น 

     ขณะที่เหตุผลในด้านประสิทธิภาพและความประหยดัทางการจดัการกลับ
มิใช่สาเหตุหลกัแมว้า่ในระยะหลงัจะให้ความส าคญักบัเร่ืองน้ีแต่ก็เป็นเพยีงแนวคิดในการปรับปรุง
ระบบการจดัการของหน่วยงานที่มีอยู่แล้วมิใช่เหตุผลในการจดัตั้งหน่วยงานใหม่นอกจากน้ีเหตุผล
ดา้นความมีอิสระและปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองและคณะรัฐมนตรีก็มิใช่เหตุผลหลัก
เช่นกนั 

     แนวคิดในการจดัตั้งองคก์ารในรูปแบบองคก์ารมหาชนนั้นมิไดเ้กิดขึ้นมาเพื่อ
ท างานในภารกิจที่เป็นของส่วนราชการเดิมหากแต่จะเป็นการจดัตั้งเพื่อรับผิดชอบภารกิจใหม่ๆที่
เกิดขึ้นโดยเฉพาะในภารกิจดา้นการบงัคบัใชห้ลกัเกณฑแ์ละขอ้กฎหมายต่างๆมากกวา่จะเป็นภารกิจ
ในเชิงปฏิบตัิการ 

     ในปัจจุบนัรัฐบาลสหพนัธ์มีบุคลากรคิดเป็นเพียงร้อยละ 7 ของการจา้งงาน
ในภาคสาธารณะทั้งหมดในจ านวนน้ีเป็นบุคลากรที่ท  างานในส่วนราชการปกติเพียงร้อยละ 6 ของ
บุคลากรของสหพันธ์ขณะที่บุคลากรซ่ึงท างานอยู่ในองค์การมหาชนของสหพันธ์(Federal 
Agencies) คิดเป็นร้อยละ 22 ส าหรับองค์การมหาชนที่ปรากฏอยูน่ั้ นส่วนใหญ่จะเป็นองค์การที่
จดัตั้งขึ้นมานานแลว้ขณะที่องคก์ารที่เพิง่จะจดัตั้งในรอบ 15 ปีที่ผา่นมานั้นมีนอ้ยมาก 
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2. กรอบโครงสร้างในเชิงสถาบัน (Legal and Organizational Framework)  
     เยอรมนีเป็นประเทศหน่ึงที่หลักนิติธรรมถือเป็นหลักการที่บงัคบัใช้อย่าง

เคร่งครัดในการบริหารงานภาครัฐดังนั้นการท างานในกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลรวมถึงการจดัตั้ง
หน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจต่างๆจะตอ้งมีกฎหมายรองรับเช่นเดียวกนัการจดัตั้งองคก์ารมหาชน
ของรัฐบาลสหพนัฯจะตอ้งเป็นไปภายใตก้ฎหมายของรัฐสภานอกจากน้ีหากองคก์ารมหาชนแห่งใด
แห่งหน่ึงจะมีการขยายหน่วยงานออกไปในระดบัภูมิภาค (Field Offices) ก็จ  าเป็นจะตอ้งไดรั้บการ
เห็นชอบจากสภาสูงหรือสภาต ัวแทนมลรัฐ  (Budesrat) ทั้ง น้ีก็เพื ่อ เป็นการปกป้องมลรัฐ
(Länder) จากการเขา้ไปแทรกแซงกิจกรรมทางการบริหารจากรัฐบาลสหพนัธ์อยา่งไรก็ดีกรอบทาง
กฎหมายในการจัดตั้ งองค์การมหาชนนั้นจะมิไดบ้ญัญติัลงไปในรายละเอียดแต่จะเปิดโอกาสให้
กระทรวงส่วนกลางเป็นผูก้  าหนด 

     องคก์ารมหาชนที่จดัตั้งขึ้นนั้นส่วนใหญ่จะไม่มีความเป็นนิติบุคคลแต่ทั้งน้ี
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญก็วางหลักให้องค์การเหล่าน้ีสามารถท างานได้อย่างกวา้งขวางโดย
ปราศจากขอจ ากัดทางกฎหมายเน่ืองจากถือว่าองค์การเหล่าน้ีเป็นองค์การที่ท  างานในภาคการ
บริหารรัฐกิจจึงถือเป็นองค์การภาครัฐตามกฎหมายอื่นๆดังนั้นการจ าแนกองค์การของรัฐบาล
ออกเป็นประเภทต่างๆจึงท าไดล้  าบากและค่อนขา้งสบัสนอยูพ่อสมควร 

     อยา่งไรก็ดีเราอาจก าหนดถึงประเภทขององคก์ารที่จดัอยูใ่นรูปแบบองคก์าร
มหาชนไดอ้อกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

     ประเภทที่หนึ่งองค์การมหาชนแห่งสหพนัธรัฐ (Federal Agencies) หรือ 
“unmittelbareBundesverwaltung” (Direct Federal Administration) ซ่ึงจะมีบทบาทในการจัดท า
ภารกิจที่เป็นภารกิจหลกัของรัฐบาล (core government functions) โดยที่มีอ  านาจสามารถบงัคบัใช้
กฎระเบียบต่างๆไดเ้องเช่นการธนาคารการประกนัภยัการควบคุมยาและการควบคุมราคาสินคา้เป็น
ตน้ 

     ประเภทที่สององค์การตามกฎหมายมหาชน  (Bodies of Public Law) หรือ 
“mittelbareBundesverwaltung” (Indirect Federal Administration) จะเป็นองคก์ารที่มีบทบาทจดัท า
ภารกิจอ่ืนๆที่มิใช่ภารกิจหลกัของรัฐบาลเช่นกองทุนประกนัสงัคม, การแรงงานและสถาบนัเพือ่การ
วจิยัเป็นตน้ 

3. โครงสร้างทางการบริหาร (Governance Structure)  
     โดยจารีตทางการบริหารในเยอรมนีแล้วการจดัโครงสร้างองค์การมักจะ

ยดึถือรูปแบบการบริหารภายใตผู้น้ าองคก์ารเพียงคนเดียว (Monocratic Leadership) มากกว่าจะใช้
การบริหารแบบหมู่คณะดงัเช่นรูปแบบคณะกรรมการ (Commission) ดงัที่ปรากฏในประเทศอ่ืนๆ
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ดงันั้นองค์การในรูปแบบองคก์ารมหาชนส่วนใหญ่จึงมักจะอยู่ภายใตก้ารบริหารของ “ประธาน
องค์การ” หรือ “Präsident” ซ่ึงจะรับผิดชอบการบริหารกิจการทั้งหมดอยา่งเต็มที่ร่วมกบัรอง
ประธานฯ (Vice–President) ซ่ึงทั้งหมดมาจากการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงส่วนกลาง
การจดัแบ่งภารกิจระหวา่งประธานฯและรองประธานฯจะค่อนขา้งชดัเจนกล่าวคือกิจการที่เป็นเร่ือง
ภายนอกและกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิสัมพนัธ์กบัองคก์ารหรือสังคมภายนอกจะถือเป็นหน้าที่ของ
ประธานฯแต่ในกิจการที่เป็นการบริหารงานภายในองคก์ารจะถือเป็นหนา้ที่ของรองประธานฯ 
     การจดัโครงสร้างในรูปแบบคณะกรรมการบริหารจะปรากฏเฉพาะแต่ใน
กลุ่มองค์การประเภทmittelbareBundesverwaltungหรือองค์การตามกฎหมายมหาชนเช่นองค์การ
บริหารแรงงานแห่งสหพนัธรัฐและกองทุนประกนัสังคมเป็นตน้ซ่ึงจะยดึถือหลกัความเป็นอิสระ
ทางการบริหารโดยเปิดโอกาสให้ตวัแทนจากกลุ่มองค์การที่เก่ียวขอ้งเขา้มาร่วมอยู่ในคณะกรรมการ
บริหาร 
     ส าหรับผูบ้ริหารขององค์การมหาชนหลักเกณฑ์การจา้งงานจะอยูภ่ายใต้
กฎหมายขา้ราชการพลเรือน (Civil Service Laws) อ านาจในการแต่งตั้งจะถือว่าเป็นของรัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงส่วนกลางแต่เพียงผูเ้ดียวจะมีกรณียกเวน้บางแห่งที่การแต่งตั้งผูบ้ริหารสูงสุด
กระท าโดยคณะรัฐมนตรีอยา่งไรก็ดีในทางปฏิบตัิแล้วการแต่งตั้งผูบ้ริหารมักจะถือเป็นกิจการ
ภายในที่ส่วนราชการของกระทรวงส่วนกลางเป็นผูด้  าเนินการ 
     แต่ที่น่าสังเกตก็คือเม่ือผูบ้ริหารขององค์การมหาชนอยู่ภายใตร้ะบบการ
บริหารงานบุคคลตามกฎหมายขา้ราชการพลเรือนดงันั้นจึงไม่มีการระบุถึงระยะเวลาของการด ารง
ต าแหน่งโดยในประเทศเยอรมนีต าแหน่งผูบ้ริหารขององคก์ารมหาชนจึงเป็นการด ารงต าแหน่งใน
ระยะยาวเช่นเดียวกบัขา้ราชการพลเรือนการพน้จากต าแหน่งจะเกิดขึ้นเม่ือตอ้งเกษียณอายเุท่านั้น
หรือกรณีที่พบวา่กระท าการทุจริตหรือมีความผิดร้ายแรงเท่านั้นนอกจากน้ีขอ้กฎหมายที่บงัคบัใช้
กบัขา้ราชการการเมืองก็มิอาจเอามาบงัคบัใชก้ับผูบ้ริหารขององค์การมหาชนได้เช่นการพน้จาก
ต าแหน่งดว้ยเหตุผลทางการเมืองอย่างไรก็ดีในปัจจุบนัก็มีพยายามจะปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายให้
ทนัสมยัขึ้นเช่นการก าหนดระยะเวลาทดลองงานเม่ือผูบ้ริหารเร่ิมเขา้สู่ต  าแหน่งเป็นตน้ 
     จากที่กล่าวมาจึงเป็นผลให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผูบ้ริหารจึง
ค่อนขา้งตายตวัเช่นเดียวกนักบัขา้ราชการของสหพนัธ์ อตัราเงินเดือนของผูบ้ริหารจะอิงกบัตาราง
ระดบัขั้นเงินเดือนของขา้ราชการพลเรือนอยา่งไรก็ดีการก าหนดว่าผูบ้ริหารขององคก์ารหน่ึงจะอยู่
ในระดบัใดนั้นมิไดป้รากฏหลกัเกณฑท์ี่เป็นมาตรฐานโดยมากมกัจะเป็นการพิจารณาจากจารีตที่เคย
เป็นมาขนาดขององคก์ารความส าคญัของภารกิจและเหตุผลทางการเมืองอยา่งไรก็ดีนอกเหนือจาก
เงินเดือนแลว้ผูบ้ริหารจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์อ่ืนๆเลยยกเวน้รถยนตแ์ละคนขบัรถอยา่งไรก็ดีใน
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ปีค.ศ. 1997 ก็ได้มีการออกกฎหมายอนุญาตให้มีการจ่ายเงินพิเศษ (bonus) ส าหรับองค์การที่มี
ผลสมัฤทธ์ิสูงไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของเงินเดือนปกติแต่ในทางปฏิบติัก็ไม่เป็นที่แน่ชดัวา่ไดมี้การให้
ค่าตอบแทนพิเศษน้ีจากลกัษณะที่การจ่ายค่าตอบแทนมีความชดัเจนตายตวัจึงไม่จ าเป็นตอ้งมีการ
เปิดเผยขอ้มูลเหล่าน้ีแก่สาธารณะ 

4. กระบวนการทางงบประมาณและทรัพยากรทางการบริหาร 
     ตามหลกัปฏิบติัแลว้จะถือว่าเงินงบประมาณขององคก์ารมหาชนถือเป็นส่วน
หน่ึงในงบประมาณของกระทรวงหรือหน่วยงานตน้สังกัดดังนั้ นจึงถือว่าองค์การมหาชนไม่มี
ทรัพยากรทางการเงินเป็นของตนเองแต่จะได้รับการจดัสรรมาจากหน่วยงานตน้สังกดัดงันั้น
หน่วยงานตน้สงักดัจึงมีอ านาจตามกฎหมายในการควบคุมก ากบัการใชจ่้ายขององคก์ารมหาชน 
     จากการที่งบประมาณของรัฐบาลแห่งสหพนัฯจะตอ้งผา่นการพจิารณาใหก้าร
รับรองโดยรัฐสภาเพือ่ออกเป็นกฎหมายดังนั้นคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณจึงมีอ านาจ
ในการตรวจสอบร่างค าของบประมาณของกระทรวงส่วนกลางในส่วนที่เก่ียวขอ้งกับองค์การ
มหาชนเป็นการเฉพาะได้อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติมักจะไม่ปรากฏการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลง
งบประมาณในส่วนน้ี 
     นอกจากน้ีองคก์ารมหาชนยงัสามารถแสวงหารายไดด้ว้ยตนเองจากแหล่งทุน
หลายๆแห่งเช่นส านักงานก ากบัดูแลการประกนัภยัสามารถขยายงบประมาณของตนเองโดยการเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผูร้ับบริการเพิ่มขึ้นหรือกรณีขององค์การทางด้านการวิจยัก็สามารถขอการ
สนบัสนุนทางการเงินจากกองทุนต่างๆที่อยูน่อกภาครัฐบาลไดเ้ป็นตน้อยา่งไรก็ดีความพยายามที่จะเพิ่ม
เงินงบประมาณของตนเองนั้นปรากฏใหเ้ห็นนอ้ยมาก 
     ส าหรับหน่วยงานที่มีอ  านาจในการตรวจสอบและพิจารณางบประมาณของ
องคก์ารมหาชนนั้นนอกเหนือจากคณะกรรมาธิการพจิารณางบประมาณแห่งรัฐสภาแลว้ก็ไดแ้ก่
ส านักงานตรวจเงินแห่งสหพนัธรัฐ  (Bundesrechnungshof) แต่ทั้งน้ีจะถือว่างบประมาณของ
องคก์ารมหาชนเป็นส่วนหน่ึงของกระทรวงตน้สังกัดดังนั้นการพิจารณาตรวจสอบจึงเป็นการ
พิจารณาในภาพรวมร่วมกับงบประมาณของหน่วยงานตน้สังกัดนอกจากน้ีการประเมินผลและ
ก าหนดตวัช้ีวดัดา้นประสิทธิภาพหรือแม้กระทัง่ด้านประสิทธิผลยงัไม่ไดรั้บความส าคญันกัจารีต
ทางการบริหารปกครองที่เน้นหลักกฎหมายมากกว่าแนวคิดทางการจดัการใหม่ๆยงัคงถูกยดึถือ
โดยทัว่ไป 
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  2.3 ประเทศนิวซีแลนด์ 
1. ภูมิหลัง (Background)  

     นิวซีแลนด์เป็นหน่ึงในประเทศที่เขา้ร่วมขบวนแห่งการปฏิรูประบบบริหารงาน
ภาครัฐ (Public Sector Reform) ในปลายคริสตทศวรรษที่ 1980 และรับเอากระแสแนวคิดในกลุ่ม
การจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาปรับใช้อยา่งกวา้งขวางจนกระทัง่เป็นหน่ึง
ในกรณีตวัอยา่งที่มกัถูกกล่าวถึงอยู่เสมอในงานศึกษาต่างๆเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารงาน
ภาครัฐในระยะหน่ึงทศวรรษที่ผ่านมาผลพวงจากการปฏิรูปที่ตอ้งการลดภาระค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานภาครัฐรวมถึงการมุ่งเน้นคุณค่าทางการบริหารใหม่ที่รับเอาแนวคิดของภาคเอกชนมา
ปรับใชก้ารยดึถือหลกัความประหยดัและประสิทธิภาพการบริหารที่ มุ่งเน้นผลงานเหล่าน้ีท าให้
การปรับโครงสร้างองคก์ารยบุเลิกหรือจดัตั้งหน่วยงานในภาครัฐใหม่เป็นไปอยา่งรวดเร็วยิง่ขึ้นที่
ส าคญัน าไปสู่การเติบโตและขยายตวัอย่างมากขององค์การในระบบองค์การมหาชนที่เรียกว่า 
“องคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐ” หรือ “Crown Entities”  
     จากองค์การที่จดัอยู่ในองค์การภาครัฐซ่ึงมีจ  านวนทั้งหมดประมาณ 3,000 
องคก์ารนั้นเป็นส่วนราชการตามระบบราชการปกติทั้งในรูปแบบกระทรวง (Ministries) และกรม 
(Departments) เพียงไม่ถึง 50 หน่วยงานเป็นรัฐวิสาหกิจ  (State Owned Enterprises) ไม่ ถึง 20 
หน่วยงานส่วนที่เหลือทั้งหมดถือเป็นองคก์ารที่จดัอยูใ่นรูปแบบองคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐ 
     แม ้ว่าองค ์การในรูปแบบที ่แยกออกจากโครงสร้างระบบราชการปกติ 
(Non-Departmental Bodies) จะปรากฏมานานเกือบ 100 ปีแล้วก็ตามแต่องคก์ารภายใตช่ื้อเรียกว่า 
“Crown Entities” น้ี เพิ ่งจะถูกน ามาใช ้ภายหล ังการออกกฎหมายที่ เรียกว่า “Public Finance 
Amendment Act 1992” การแกไ้ขกฎหมายดงักล่าวน้ีเกิดขึ้นเพือ่จดัระบบการจดัการทางการเงินและ
ระบบการควบคุมตรวจสอบต่อกลุ่มองค์การที่ถูกจดัตั้งขึ้นทั้งโดยรัฐบาลและโดยรัฐสภาที่มิใช่
องคก์ารในระบบราชการปกติของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ 
     แนวคิดพื้นฐานส าคญัไดแ้ก่การวางหลักว่าองคก์ารในรูปแบบส่วนราชการ
ปกตินั้นจะเกิดขึ้นไดก้็ต่อเม่ือเป็นกิจกรรมทางการบริหารหลกัของรัฐบาลที่มิใช่ในเชิงพาณิชยห์าก
ไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดน้ีก็จะถูกบงัคบัให้อยูใ่นรูปแบบองคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐทั้งหมด
ดงันั้นในภาพรวมแลว้องคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐจะมีลกัษณะส าคญัไดแ้ก่การมีสถานะทาง
กฎหมายที่แยกออกจากระบบบริหารงานภาครัฐปกติโดยมุ่งรับผิดชอบต่อรัฐมนตรีที่ตนอยูใ่นสงักดั
และจะตอ้งมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อรัฐนอกเหนือจากลักษณะที่กล่าวมาน้ีองคก์าร
บริหารงานอิสระของรัฐในนิวซีแลนด์จะมีความแตกต่างหลากหลายเป็นอย่างมากทั้ งในด้าน
กิจกรรมดา้นรูปแบบองคก์ารดา้นขอบข่ายและขนาดและดา้นรูปแบบความสัมพนัธ์กบัรัฐมนตรีผู ้
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ก ากบัดูแลเหตุที่เป็นเช่นน้ีเน่ืองจากองค์การบริหารงานอิสระของรัฐแต่ละแห่งจะมีประวตัิศาสตร์
เหตุผลที่มาและขอ้ก าหนดในการจดัตั้งที่เป็นของตนเอง 
     ดว้ยสภาพการณ์ที่กล่าวมาท าให้ในปัจจุบนัก าลงัมีการร่างกฎหมายเก่ียวกบั
องคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐเป็นการเฉพาะ (Crown Entities Bill) เพื่อจดัระบบและวางขอ้ก าหนด
เก่ียวกบักลุ่มองค์การที่มีอยู่เดิมรวมถึงการวางหลักเกณฑ์ส าหรับการจดัตั้งองคก์ารใหม่ซ่ึงจาก
รายงานการศึกษาเพื่อเสนอร่างกฎหมายดงักล่าวไดมี้การจดัประเภทขององคก์ารบริหารงานอิสระ
ของรัฐไว ้2 รูปแบบ 

1. รูปแบบแรก องคก์ารมหาชนภายใตก้ฎหมายเอกชนได้แก่ Independent 
Crown Entities และ Trusts 

2. รูปแบบที่สอง องคก์ารมหาชนภายใตก้ฎหมายมหาชน ไดแ้ก่ Independent 
Crown Entities ,Crown Agent, Autonomous Crown Entities , Schools 
     โดยองคก์ารมหาชนทั้ง 2 รูปแบบ ประกอบดว้ย องคก์ารมหาชน รวมกัน 6 
ประเภทยอ่ยๆไดแ้ก่ 

1. Crown-Owned Companies (CROCs) : หากภารกิจที่องค์การด าเนินอยู่
เป็นไปในเชิงพาณิชย ์(Commercial Function) และจะตอ้งผา่นการประเมินหลกัเกณฑ์ทางการเงิน
และผลการด าเนินงานตามที่ก  าหนดไวก้็จะถูกก าหนดให้อยูภ่ายใตก้ฎหมายเอกชนซ่ึงจะเปล่ียน
สถานภาพไปเป็นรัฐวิสาหกิจแต่หากภารกิจมิได้เป็นกิจกรรมในเชิงพาณิชยโ์ดยชดัเจนหรือมี
วตัถุประสงค์ในด้านอื่นๆรวมอยู่ด ้วย  (Mixed Objectives) ก็จะถือว่าเป็นองค์การก่ึงพาณิชย ์
(Quasi-Commercial Form) ที่อยูใ่นสถานะขององคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐในรูปแบบ CROC  

2. Trusts: เป็นองคก์ารที่มีภารกิจทางดา้นกองทุนและการจดัการสินทรัพยต่์างๆ
ซ่ึงจะอยูภ่ายใตก้ฎหมายทางด้านเงินทุนหลักทรัพยเ์อกชน (Private Trust Law) ในปัจจุบนัมีอยู่
ประมาณ 7 แห่งองคก์ารเหล่าน้ีจะมีภารกิจค่อนขา้งแคบและชดัเจนแต่มีขนาดองคก์ารและจ านวน
บุคลากรที่มาก 

3. Independent Crown Entities (ICE): ในกิจกรรมที่มีความส าคญัต่อ
สงัคมส่วนรวมขณะเดียวกนัก็ไม่ตอ้งการใหเ้กิดการแทรกแซงทางการเมืองจากรัฐมนตรีเจา้สงักดั
หรือเพื่อป้องกันมิให้การตัดสินใจขององค์การเป็นไปตามแรงผลกัทางการเมืองก็จะมีการจดั
โครงสร้างที่เป็นอิสระมากขึ้นและเนน้การมีส่วนร่วมจากภาคประชาสงัคมที่เก่ียวขอ้ง 

4. Crown Agent: กลุ่มน้ีถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดไดแ้ก่องคก์ารที่มีบทบาทใน
การจดัท าบริการสาธารณะซ่ึงเป็นกิจกรรมที่อยู่ในขอบวงนโยบายของรัฐบาลและด าเนินงาน
ภายใตห้ลกักฎหมายมหาชน 
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5. Autonomous Crown Entities (ACE) : องค์การในกลุ่มน้ีเกิดขึ้นเพื่อมุ่ง
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลหน่ึงๆ โดยเฉพาะเพื่อรับผิดชอบกิจกรรมด้านการบริหารที่เป็น
ของรัฐบาลซ่ึงโดยปกติกิจกรรมดา้นน้ีมกัจะจดัท าโดยองค์การในระบบราชการปกติแต่เน่ืองจาก
ตอ้งการให้เกิดความยดืหยุน่และปลอดจากการควบคุมโดยเคร่งครัดเพื่อยกระดบัการท างานใหสู้งขึ้น
ก็จะจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี 

6. Schools: อนัที่จริงแล้วโรงเรียนและสถานศึกษาจดัอยูใ่นกลุ่ม ‘Crown Agent’ 
แต่เน่ืองจากในการบริหารงานจ าเป็นจะตอ้งมีความเป็นอิสระและระบบบริหารที่เฉพาะเป็นของ
ตนเองภายใตร้ะบบคณะกรรมการจึงจดัแยกออกเป็นอีกหน่ึงกลุ่ม 
     ส าหรับเหตุผลที่ เป็นแรงผลักไปสู่การจัดตั้ งองค์การในแบบองค์กร
บริหารงานอิสระของรัฐนั้นก่อนปีค.ศ. 1988 การจดัตั้งองคก์ารที่อยูน่อกระบบราชการปกติของรัฐ 
(เป็นที่มาขององค์การบริหารงานอิสระของรัฐในเวลาต่อมา) เกิดจากความพยายามที่จะแกปั้ญหา
ความอุย้อา้ยของระบบราชการปกติและความไม่ยดืหยุน่ในการบริหารงานบุคคลแต่ในเวลาต่อมาที่
เร่ิมมีการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐอยา่งจริงจงัเหตุผลที่มาก็เปล่ียนแปลงไปสู่เหตุผลอ่ืนๆที่
ส าคญัมี 2 ประการคือ 
     ประการที่หน่ึงการปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง  (Freedom from 
political influence) ในการด าเนินกิจกรรมบางประเภทมีความตอ้งการที่จะท าให้องคก์ารนั้นตอ้ง
ปลอดจากการแทรกแซงในเชิงนโยบายจากรัฐบาลในช่วงเวลานั้นๆเพื่อให้การด าเนินกิจการ
ไม่ส่งผลดีผลเสียต่อกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงจึงมีการจดัตั้งองคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐในรูปแบบ ICEs 
ซ่ึงจะมีความเป็นอิสระค่อนขา้งสูงจากรัฐมนตรีเจา้สังกัดตวัอย่างขององค์การในกลุ่มน้ีได้แก่
คณะกรรมการการเลือกตั้ ง (Electoral Commission), คณะกรรมการการค้า (Commerce Commission), 
คณะกรรมการสืบสวนอุบติัเหตุจากการคมนาคมขนส่ง (Transport Accident Investigation Commission) 
และส านกังานมาตรฐานการเผยแพร่ข่าวสาร (Broadcasting Standards Authority) เป็นตน้ 
     ประการที่สองการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ  (Improved service 
delivery) ส าหรับกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าหรือจดัหาบริการสาธารณะก็จะมีการปรับใชห้รือ
รับเอาคุณค่าของการบริหารงานในภาคเอกชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทางการจดัการ 

2. กรอบโครงสร้างในเชิงสถาบัน (Legal and Organizational Framework)  
     องคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐจะมีสถานภาพของความเป็นนิติบุคคลที่แยก
ออกจากรัฐท าให้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองอย่างไรก็ดีในกลุ่ม
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องคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐที่ด าเนินงานภายใตก้ฎหมายเอกชน (CROCs และ Trusts) จะไม่มี
อ านาจในทางปกครองเพือ่ออกบงัคบัใชก้ฎระเบียบเน่ืองจากไม่มีความจ าเป็น 
     ในการก าหนดและประเมินว่าองคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐถือเป็นส่วน
หน่ึงของการบริหารงานในภาครัฐกิจหรือไม่นั้นนับเป็นประเด็นที่ค่อนขา้งซับซ้อนหากพิจารณา
โดยทัว่ไปแลว้อาจถือวา่องคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือของรัฐอยา่งไรก็ดี
ในทางปฏิบตัิแล้วความสัมพนัธ์ขององค์การกับรัฐบาลนั้นจะมีระดับและรูปแบบที่แตกต่างกนั
ออกไปทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละภารกิจขององคก์ารหลกัเกณฑก์ารจดัสรรเงินทุนอุดหนุนและ
กรอบทางกฎหมายที่ใหอ้  านาจแก่องค์การตัวอย่างเช่นองค์การบางประเภทจ าเป็นจะตอ้งมีความ
เป็นอิสระสูงเน่ืองจากการตัดสินใจจะก่อให้เกิดผลได้ผลเสียต่อสังคมโดยรวมท าให้รูปแบบ
ความสัมพนัธ์กบัรัฐจะมีลกัษณะพิเศษขณะที่บางองคก์ารจะมีบทบาทสัมพนัธ์กบัรัฐบาลอยา่งใกลชิ้ด
เน่ืองจากภารกิจที่จะเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการน าเอานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบติั 
     ในปัจจุบนัไดมี้การริเร่ิมวางกรอบทางกฎหมายส าหรับองค์กรบริหารงาน
อิสระของรัฐที่จดัตั้งขึ้นใหม่โดยองคก์ารเหล่าน้ีอาจผนวกเอาขอ้ก าหนดทางกฎหมายบางประการ
เพื่อท าให้สถานภาพขององคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐมีความชดัเจนขึ้นขอ้ก าหนดแรกเรียกว่า 
“Sunset Clauses” ซ่ึงจะใชส้ าหรับองคก์ารที่มีขอ้ก าหนดทางเวลาในการจดัท าภารกิจที่แน่นอนหาก
องคก์ารไดป้ฏิบติัภารกิจครบตามเง่ือนเวลาก็จะตอ้งมีการยุบเลิกไปขอ้ก าหนดอีกประการหน่ึง
เรียกว่า “Review Clauses” จะใชก้บัองคก์ารที่มีขอ้ก าหนดทางเวลาเช่นกนัแต่มิอาจจะระบุช่วงเวลา
ในการปฏิบติัภารกิจให้ลุล่วงไดช้ดัเจนก็จ  าเป็นจะตอ้งมีการประเมินสถานภาพและขอ้ก าหนดทาง
กฎหมายส าหรับองคก์ารใหม่เป็นระยะๆ 

3. โครงสร้างทางการบริหาร (Governance Structure)  
     ในการจดัโครงสร้างทางการบริหารขององคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐใน
นิวซีแลนด์ส่วนใหญ่แล้วจะมีรูปแบบเดียวกันทั้งน้ีเป็นการหยิบยมืรูปแบบทางการบริหารมาจาก
องคก์ารธุรกิจเอกชนกล่าวคือจะประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริหาร (Governing Boards) และ
ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์าร (Chief Executive Officer – CEO) ที่ร่วมกนัรับผดิชอบกิจกรรมทางการ
บริหารขององคก์ารต่อรัฐมนตรีประจ ากระทรวงที่ตนสงักดั อยา่งไรก็ดีในรายละเอียดแลว้ยงัปรากฏขอ้
แตกต่างในเชิงโครงสร้างระหวา่งองคก์ารอยูซ่ึ่งที่ปรากฏจะมีอยูด่ว้ยกนั 3 รูปแบบไดแ้ก่ 

3.1 รูปแบบที่หน่ึง Crown Owned Companies (CROCs) 
      องคก์ารประเภท CROCs จะมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นในเชิงพาณิชยแ์ละ
ด าเนินงานภายใตก้ฎหมายเอกชนแมว้า่จะตอ้งตอบสนองวตัถุประสงคท์ี่เป็นนโยบายสาธารณะดว้ย
ก็ตามดังนั้นการจดัโครงสร้างและบทบาทของฝ่ายบริหารจึงคลา้ยคลึงกบัรัฐวสิาหกิจกล่าวคือ
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นอกเหนือจากกระทรวงตน้สังกัดที่จะตอ้งเป็นผูถื้อหุ้นหลกัแลว้กระทรวงการคลงัจะเป็นผูถื้อหุ้น
ในองคก์ารดว้ย 

3.2 รูปแบบที่สอง Statutory (non-company) Crown Entities  
      องคก์รโดยส่วนใหญ่จะจดัอยูใ่นรูปแบบน้ีกล่าวคือการบริหารงานจะ
อยูภ่ายใตอ้  านาจของคณะกรรมการบริหาร (Governing Boards) ในระดบัปฏิบตัิจะมีผูบ้ริหารสูงสุด
ขององคก์ร (CEOs) เป็นผูรั้บผดิชอบและตอบสนองต่อคณะกรรมการโดยที่ผูบ้ริหารดงักล่าวจะไม่มี
สิทธินั่งอยูใ่นคณะกรรมการบริหารขององคก์รเหตุที่เป็นเช่นน้ีก็เพื่อป้องกนัมิให้ CEO มีบทบาท
ครอบง าคณะกรรมการบริหารขณะเดียวกนัก็เป็นการป้องกนัมิใหรั้ฐมนตรีตน้สังกดัสามารถเขา้มา
แทรกแซงการแต่งตั้ง CEO โดยคณะกรรมการบริหารได ้

3.3 รูปแบบที่สาม Corporation Sole  
      ในบางองคก์ารซ่ึงมีอยู ่ไม่กี่แห่งเช่น  Retirement Commission และ 
Police Compliants Authority เหล่าน้ีจะมีการจัดโครงสร้างที่ เฉพาะและแตกต่างจากองคก์าร
บริหารงานอิสระของรัฐโดยทัว่ไปกล่าวคือจะไม่ใชรู้ปแบบคณะกรรมการบริหารแต่จะอยูภ่ายใต้
ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารเพยีงคนเดียวคือ CEO ซ่ึงจะมีบทบาทและรับผิดชอบงานทั้งหมดของ
องค์การทั้งในส่วนที่เป็นบทบาทของคณะกรรมการบริหารในองคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐ
โดยทัว่ไปดว้ย 
     ส าหรับโครงสร้างทางการบริหารในประเด็นอ่ืนๆสามารถแยกพิจารณาได้
ดงัน้ี 
     ประการทีห่น่ึงบทบาทของคณะกรรมการบริหาร 
     คณะกรรมการบริหารจะมีที่มาจากการแต่งตั้ งโดยรัฐมนตรีตน้สงักดัซ่ึง
คณะกรรมการดังกล่าวจะมีบทบาทในการแต่งตั้งผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์าร (CEO) อีกชั้นหน่ึง
คณะกรรมการน้ีเกิดขึ้นมาบนแนวคิดในการบริหารองคก์ารของภาคเอกชนดงันั้นบทบาทของ
คณะกรรมการจะมีลกัษณะส าคญัเช่น การวางนโยบายและก าหนดยทุธศาสตร์ขององคก์ารการแต่งตั้ง
ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์ารการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานขององคก์ารการก ากบัองคก์ารให้
อยูใ่นกรอบของกฎหมายตลอดจนขอ้ปฏิบตัิและแนวนโยบายขององคก์าร 

     ประการทีส่องการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร 
     อ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนั้นจะเป็นของรัฐมนตรีตน้สงักดั
ทั้งในดา้นการแต่งตั้งหรือการเสนอช่ือต่อหัวหน้าส่วนราชการสูงสุด (Governor-General) ที่รับ
มอบอ านาจในการแต่งตั้งแต่ที่น่าสังเกตก็คือขา้ราชการประจ านั้นโดยทัว่ไปแลว้จะไม่นั่งอยูใ่น
คณะกรรมการบริหารอีกทั้งคณะกรรมการบริหารในองคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐเกือบจะทั้งหมด



 

 

100 

จะมิใช่บุคลากรที่ท  างานในภาครัฐแมว้่าจะมิไดป้รากฏขอ้ห้ามก็ตามนอกจากน้ีในทางปฏิบติัแล้ว
รัฐมนตรีมกัจะไม่แต่งตั้งดว้ยตนเองแต่จะมอบหมายใหส่้วนราชการเป็นผูด้  าเนินการ 
     ในปีค.ศ. 1999 ไดมี้การออกแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารที่เรียกว่า “Board Appointment and Induction Guidelines” เพื่อวางกรอบและแนวปฏิบัติที่
ชดัเจนในการด าเนินการด้านน้ีสาระส าคญัที่ปรากฏอาทิเช่นการแต่งตั้งจะตอ้งเป็นไปตามความ
คาดหวงัของคณะรัฐมนตรีทั้งน้ีส่วนราชการจะตอ้งแจง้ให้รัฐมนตรีตน้สงักดัทราบหากการแต่งตั้งนั้น
จะน าไปสู่ปัญหาหรือขอ้ขดัแยง้จะตอ้งตรวจสอบคุณสมบตัิของผูถู้กเสนอช่ือมิให้มีผลประโยชน์
เก่ียวขอ้งกับองคก์าร (Conflicts of Interest) และคณะกรรมการบริหารจะด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน
สองสมยัเป็นตน้ 
     ในทางกฎหมายแลว้คณะกรรมการบริหารจะไม่ถือว่าเป็นขา้ราชการของรัฐ
หากแต่เป็นผูถู้กจา้งโดยรัฐซ่ึงจะอยูภ่ายใตก้ฎหมายแรงงานทัว่ไปที่เรียกว่า “Employment Relations 
Act 2000” (ERA) ทั้งน้ีเง่ือนไขการจ้างงานจะขึ้นอยู่กับสัญญาและข้อตกลงด้านการจา้งงานที่
ปรากฏในระบบการจา้งงานโดยทัว่ไป 
     ประการทีส่ามการแต่งต้ังผู้บริหารสูงสุดขององค์การและพนักงานอ่ืนๆ 
     การแต่งตั้ง CEO นั้นจะถือเป็นอ านาจของคณะกรรมการบริหารองคก์าร
บริหารงานอิสระของรัฐแต่ละแห่งซ่ึงในการจา้งงานนั้นส่วนใหญ่แลว้คณะกรรมการบริหารงาน
ภาครัฐ (State Service Commission) มกัจะเขา้มามีบทบาทในการก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขใน
การจา้งงานส าหรับพนกังานอ่ืนๆนั้นอ านาจในการบรรจุแต่งตั้งจะเป็นของ CEO  
     ประการทีส่ี่การก าหนดค่าตอบแทน 
     ในการก าหนดค่าตอบแทน คณะรัฐมนตรีจะเป็นผูว้างกรอบเก่ียวกบัค่าตอบแทน
ของบุคลากรที่ท  างานในภาครัฐทั้งหมดแต่ในการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรในองคก์าร
บริหารงานอิสระของรัฐจะเป็นอ านาจของรัฐมนตรีตน้สังกัดซ่ึงจะตอ้งเป็นไปภายใตก้รอบที่
คณะรัฐมนตรีวางเอาไวใ้นกรอบค่าตอบแทนดงักล่าวไดจ้ดัแบ่งประเภทของค่าตอบแทนออกเป็น4 
หมวดได ้แก ่ (1) royal commission and commission of inquiry, (2) statutory  tribunals, (3) 
management boards และ (4) all other committees ซ่ึงบุคลากรในองคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐ
จะจดัอยูใ่น 2 หมวดหลงักล่าวคือในส่วนของคณะกรรมการบริหารส่วนใหญ่แลว้จะจดัอยูใ่นหมวด
ที่ 3 ซ่ึงก าหนดค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการบริหารเอาไวร้ะหวา่ง 6,000 – 27,5000 NZ$ ส่วน
ประธานกรรมการจะอยู่ระหว่าง 12,000 – 55,000 NZ$ ในบางกรณีจะจัดอยู่ในหมวดที่  4 ซ่ึง
ค่าตอบแทนจะแตกต่างออกไปขึ้นอยูก่บัหน้าที่และความรับผิดชอบ, ทกัษะความรู้และประสบการณ์, 
ขอบข่ายและความส าคญัของการตดัสินใจเป็นตน้ 
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     ในส่วนค่าตอบแทนของ CEO ซ่ึงตอ้งเป็นไปภายใตก้รอบของกฎหมาย 
Companies Act 1993 นั้นโดยทัว่ไปจะมีค่าตอบแทนในระหว่าง 70,000 – 480,000 NZ$ ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและลกัษณะขององคก์ารรวมทั้งยงัไดรั้บสิทธิประโยชน์อ่ืนๆเพิม่เติมไดอี้กดว้ย 

4. กระบวนการทางงบประมาณและทรัพยากรทางการบริหาร 
     ผลจากการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐท าใหมี้การปรับระบบงบประมาณ
ใหม่ที่เน้นความเป็นอิสระทางการจดัการและการมุ่งเน้นผลงานขององค์การท าให้ระบบงบประมาณ
ขององคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐจะมีลกัษณะส าคญัไดแ้ก่ 
     ประการที่หน่ึงการเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Resulted-Based 
Budgeting) มากกว่าการควบคุมการใชท้รัพยากรโดยค านึงถึงผลงานและผลผลิตตามแผนงานและ
กลยทุธท์ี่วางเอาไว ้

     ประการที่สองการเป็นระบบงบประมาณแบบ 3 ปีที่เนน้การวางแผนระยะ
ปานกลางแต่ทั้งน้ีการอนุมติังบประมาณยงัคงเป็นแบบปีต่อปี 

     ประการที่สามการเป็นระบบงบประมาณที่ใช้ฐานทางบญัชีแบบพึงรับจ่าย 
(Accrual based) ดงัปรากฏในบริษทัเอกชนซ่ึงเป็นการลงบญัชีตามขอ้ผูกพนัและค านึงถึงตน้ทุนใน
การด าเนินงานอยา่งแทจ้ริง 
     ในการจดัสรรงบประมาณนั้นจะถือว่าการใช้จ่ายรวมถึงภาระหน้ีสินต่างๆนั้น
เป็นของรัฐแมว้่าองคก์ารบริหารงานอิสระของรัฐจะมีฐานะเป็นนิติบุคคลก็ตามซ่ึงในกลุ่มองคก์าร
บริหารงานอิสระของรัฐที่ได้รับการจดัสรรเงินจากรัฐบาลจะตอ้งระบุและอธิบายถึงสินคา้และ
บริการที่ตนเอง 

     จะตอ้งจดัท าให้แก่รัฐบาลหรือชุมชนโดยรวมในขอ้ตกลง (Purchase Agreement) 
ซ่ึงในขอ้ตกลงน้ียงัได้ระบุถึงการประเมินและช้ีวดัผลงานขององค์การในการจดัท าบริการด้วย
นอกจากน้ีในองค ์การบริหารงานอิสระของรัฐบางประเภทเช่น  Alcohol Liquor Advisory 
Committee, Earthquake Commission, Fire Service Commission จ ะ ไ ด ้ร ับ ก ารจัดสรร เงิน
งบประมาณจากภาษีสรรพสามิตหรือค่าธรรมเนียมมากกวา่จะไดรั้บการจดัสรรจากรายไดภ้าษีทัว่ไป 

     องค์การบริหารงานอิสระของรัฐทุกองค์การจะต้องมีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินรวมถึงรายงานที่แสดงถึงผลการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑก์ารประเมินและตวัช้ีวดัเป็น
ประจ าทุกปีซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดในกฎหมาย Public Finance Act 
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  2.4 องค์การมหาชนในประเทศ สหราชอาณาจักร(อังกฤษ) 
1. เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดต้ังองค์การมหาชน 

     องคก์ารมหาชนในประเทศ สหราชอาณาจกัร(อังกฤษ)องักฤษเกิดขึ้นดว้ย
ความคิดที่ตอ้งการจะปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของการส่งมอบการบริการ
ใหก้บัประชาชนในสภาวะแวดลอ้มที่ผูบ้ริโภคหรือพลเมืองมีอ านาจในการต่อรองสูง รัฐบาลของส
หราชอาณาจกัรจึงไดอ้อกแบบโครงสร้างการบริหารงานภาครัฐยคุใหม่ที่เรียกว่า “หน่วยบริหาร
พิเศษ” (Executive Agency) หรือที่ เรียกกันโดยทั่วไปว่า “Next step agency” ซ่ึง Sir Robin Ibbs
จดัท ารายงานขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1987 โดยรัฐบาลอังกฤษซ่ึงมีนางมาร์กาเร็ตแทต เชอร์ ด ารงเป็น
นายกรัฐมนตรีอยูใ่นขณะนั้นใหค้วามเห็นชอบและก าหนดนโยบาย Next StepProgramme: Executive 
Agency จนกระทัง่ปี คศ.1995 องักฤษไดจ้ดัตั้ง Executive Agencyขึ้นเพือ่ปฏิบติัภารกิจในเร่ืองต่างๆ
เป็นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 110 หน่วยงาน (สมาน รังสิโยกฤษฎ,์ 2540) 

     นบัเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบหน่วยงานที่เรียกกนัโดยรวมว่า หน่วยงานอิสระ
จากโครงสร้างระบบราชการ (A non-departmental public body : NDPB) หรือ ควอนโก (Quangos) 
ซ่ึงเป็นรูปแบบการบริหารงานใหม่ที่จดัตั้งขึ้นภายใตน้โยบายที่ตอ้งการให้อิสระในการบริหารงาน
และลดทอนสายการบังคับบัญชาภายในระบบราชการของประเทศอังกฤษหน่วยงานเหล่าน้ีไม่
จ าเป็นตอ้งขึ้นตรงกบัการบริหารงานของรัฐมนตรีที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง หากแต่อยู่ภายใตก้าร
ก ากับของรัฐสภาองักฤษ ทั้งน้ี เพื่อความคล่องตวัในการบริหารและส่งมอบบริการสาธารณะแก่
ประชาชน  

     โดยหน่วยงานควอนโกเหล่าน้ีสามารถแบ่งประเภทออกไดต้ามภารกิจและ
หนา้ที่ไดเ้ป็น 4 รูปแบบหลกั ไดแ้ก่ 

1. หน่วยงานที่ปรึกษาเชิงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (Advisory NDPBs) ซ่ึง
มีทั้งหมด 228หน่วยงาน 

2. หน่วยบริหารพเิศษ (Executive agency) ซ่ึงมีทั้งหมด 272 หน่วยงาน 
3. หน่วยงานด้านอัยการและกฎหมาย (Tribunal NDPBs) ซ่ึงมีทั้ งหมด 54 

หน่วยงาน และ 
4. หน่วยงานดา้นพศัดีและเรือนจ า (Independent Monitoring Boards หรือช่ือ

เดิมที่เรียกวา่ Boards of Visitors) ซ่ึงมีทั้งหมด 3 หน่วยงาน 
     ทั้งน้ี ยงัไม่นบัรวมหน่วยงานควอนโกที่จดัตั้งขึ้นตามภารกิจพเิศษเฉพาะทาง 

ไดแ้ก่รัฐวสิาหกิจ 21 หน่วยงาน ธนาคารชาติแห่งประเทศองักฤษ องคก์รส่ือสาธารณะอีก 2 องคก์ร 
และหน่วยบริการดา้นสวสัดิการสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service – NHS) อีก 23 องคก์ร  
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     โดยจากการส ารวจของ Quangos Economic Research Council พบว่า ใน
หน่วยงาน 4 รูปแบบดงักล่าว หน่วยบริหารพเิศษ (Executive agency) นับว่าเป็นกลุ่มของหน่วยงาน
ที่มีความส าคญัต่อการบริหารจดัการภาครัฐมากที่สุด ดงัจะเห็นไดจ้ากขนาดของเงินอุดหนุนที่ทาง
รัฐบาลกลางจดัหาให้กบัทางหน่วยงานประเภทน้ี โดยกวา่ร้อยละ 60 ของหน่วยงานควอนโกที่ถือว่า
ไดรั้บเงินอุดหนุนสูงสุดใน 100 อันดับแรกเป็นหน่วยงานประเภทหน่วยบริหารพิเศษ (Executive 
agency)  

     ห น่ วยบ ริห ารพิ เศษ  (Executive Agency) ห รือ  “Next step agency” น้ี มี
ลกัษณะการบริหารงานที่เบ็ดเสร็จภายในตวัเองในลักษณะของการเป็นองค์กรบริหารงานและ
ใชท้รัพยากรภายในไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งขึ้นตรงต่อหน่วยงานใด ๆ (Self Contain Unit) มีความเป็น
อิสระจากหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีโครงสร้างการบริหารแบบดั้งเดิมที่อยูใ่นรูปของกระทรวง กล่าวคือ 
มีความคล่องตวัที่มากขึ้นในเชิงงบประมาณและการเงินรวมถึงพระราชบญัญตัิที่ใชจ้ดัตั้งองคก์ร
และระเบียบ กฎหมายที่ใชบ้งัคบั แต่ในขณะเดียวกนัยงัผูกโยงกบักระทรวงตน้สงักดัในแง่ของความ
รับผดิชอบ และการตอบสนองต่อประชาชนผูรั้บบริการภายใตก้รอบของภารกิจของกระทรวงตน้
สังกัดที่หน่วยงานสังก ัดอยู ่ ผ ่านการท าสัญญาด ้วยภารกิจระหว่างผูบ้ ริหารของ Executive 
Agency กบักระทรวงตน้สงักดั (A Performance Partnership Agreement)  

     การถือก าเนิดขึ้ นของโครงสร้างการบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบ
องคก์ารมหาชนน้ีเร่ิมขึ้นจากรายงานของ เซอร์แองกสัฟราเซอร์ ในปี ค.ศ. 1991 (Sir Angus Fraser’s 
Fraser Report of,1991)ที่ตอ้งการจะน าเสนอรูปแบบโครงสร้างการท างานของภาครัฐที่ไดม้าตรฐาน 
โดยเฉพาะในส่วนของการส่งมอบการบริการให้กับประชาชน อันน ามาซ่ึงการปฏิบัติและ
ประยุกต์ใช้โครงสร้างดังกล่าวจริงในการท างานของรัฐบาล จนในปัจจุบนักว่าร้อยละ 76 ของ
บุคลากรที่ท  างานในองคก์ารภาครัฐ สังกดัหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยบริหารพิเศษ (Executive Agency) 
หน่วยบริหารพิเศษ (Executive Agency) นับเป็นหน่วยงานที่ท  างานอยา่งมีอิสระหากแต่รับผิดชอบ
งานเฉพาะทาง ขึ้นกับกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ทั้งน้ีแม ้แต่ละหน่วยบริหารพิเศษ 
(Executive Agency) ต่างมีสถานะและความรับผดิชอบต่อตน้สงักดัและภารกิจที่ต่างกนัออกไปหาก
หน่วยบริหารพเิศษเหล่าน้ีมีคุณลกัษณะร่วมกนัอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. มีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน โดยขึ้นตรงกับหน่วยงานตน้สังกัด 
หากแต่มีอิสระในการบริหารงานภายใน ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการบริหารทรัพยากรเงินและ
ทรัพยากรบุคคลแยกออกจากหน่วยงานตน้สังกดัอยา่งชดัเจน ทั้งน้ีโครงสร้างของการบริหารงาน
ดงักล่าวเป็นอิสระในการด าเนินภารกิจสาธารณะเฉพาะ 



 

 

104 

2. มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานภายใต้กรอบของเป้าหมายและ
นโยบายของตวัเอง ทั้งน้ีผลการด าเนินงานในแต่ละปีจะรายงานเป็นรูปเล่ม ระบุถึงผลิตผลของ
องคก์รและการใชจ่้ายงบประมาณประจ าปีต่อทั้งสาธารณะชน และต่อรัฐสภาโดยตรง 

3. การด าเนินงานขององคก์รตอ้งมีความสัมฤทธ์ิผลเพียงพอที่จะสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของสาธารณชนได้ทั้งน้ีเพื่อการบริหารงานสาธารณะที่ดีขึ้นและการ
อยูร่อดขององคก์รเองดงันั้น องคก์รในรูปแบบหน่วยบริหารงานพิเศษ (Executive Agency) น้ีจึงมี
ความอิสระจากกระทรวงตน้สังกดัในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจดัท าและการตดัสินใจเชิง
นโยบาย การท าสญัญา การเป็นเจา้ของสินทรัพยแ์ละการขายสินทรัพย ์การจดัจา้งพนกังาน รวมถึง
การท าธุรกรรมต่าง ๆ ดว้ย ซ่ึงหากพิจารณาถึงขอ้เท็จจริงของหน่วยบริหารงานพิเศษที่จดัตั้งขึ้นใน
ประเทศองักฤษก็จะพบวา่หลายหน่วยงานไดรั้บงบประมาณและมีบุคลากรสังกดัองคก์รจ านวนมาก 
ดงัแสดงเป็นตาราง ไดด้งัน้ี 

2. กรอบโครงสร้างในเชิงสถาบัน 
     กระบวนการจดัตั้งหน่วยบริหารพิเศษ (Executive Agency) ภาพรวมของ
องคก์ารมหาชนในองักฤษไดมี้พฒันาการตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในประเทศเป็นอยา่งดี 
ทั้งน้ีองค์กรเหล่าน้ีจะขึ้นอยูก่ ับกระทรวง หรือรัฐมนตรีของกระทรวงตน้สังก ัดโดยนับตั้งแต่
กระบวนการจดัตั้งองคก์ร ที่ตอ้งเสนอเร่ืองโดยรัฐมนตรีจากกระทรวงตน้สงักดั ผา่นความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี และรัฐสภา เพื่อให้การจดัตั้งองค์กรดังกล่าวชอบดว้ยกฎหมาย ภายใตพ้ระราชบญัญตัิ
องคก์ารมหาชน และท าให้หน่วยงานมีสถานะเป็นนิติบุคคล ที่สามารถปฏิบตัิภารกิจดา้นการ
สาธารณะตอบสนองต่อประชาชนและกระทรวงตน้สงักดัได ้ 

     ดังนั้ นความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนราชการต้นสังกัดและองค์การมหาชน
เป็นไปในลกัษณะ customer และ supplier ผูบ้ริหาร (CEO)ขององคก์ารมหาชนจะตอ้งรับผิดชอบ
โดยตรงต่อเจา้ของงานคือปลดักระทรวงหรืออธิบดีและไดรั้บมอบหมายงานภายใตส้ัญญาที่เรียกว่า 
“Framework document”(ส านกังาน กพ.เอกสารเสนอต่อคณะกรรมการปฏินูประบบราชการในการ
ประชุมคร้ังที่ 1/2540) 

     ทั้งน้ีเอกสาร“Framework document” ถือเป็นเอกสารที่ระบุถึงนโยบายการใช้
ทรัพยากร ความเส่ียงของการด าเนินงานกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงผลผลิต (Output) และผลลัพธ ์
(Outcome) ที่คาดว่าจะไดรั้บจากการจดัตั้งองคก์ารมหาชนเหล่านั้น ประหน่ึงเหมือนการจดัท าแผน
ธุรกิจของภาคเอกชนในการจดัตั้ง Quangos ของประเทศองักฤษ จะตอ้งพิจารณาถึง Counting the 
cost ซ่ึงประกอบดว้ยประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
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1. เปรียบเทียบทางเลือกของโครงสร้างองค์กรสาธารณะอ่ืน ๆ เพือ่ใหไ้ด้
ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. พจิารณาคุณประโยชน์จากการจดัตั้งองคก์รเพือ่ดูความคุม้ค่า 
3. พจิารณาตน้ทุนในการจดัตั้งองคก์ร 
4. พจิารณาตน้ทุนในการเปล่ียนผา่นโครงสร้างองคก์ร 

     ส าหรับในช่วงของการจดัเตรียมองคก์รเพื่อเปล่ียนผา่นไปสู่การเป็นองคก์าร
มหาชน หรือการจดัตั้งองค์การมหาชนใหม่ก็ตามหน่วยงานตน้สังกดั (The Sponsor Department) 
ตอ้งจดัท าขอ้เสนอของการจดัตั้งหน่วยงานดงักล่าวเขา้ไปสู่การพิจารณาของส านักงานคณะรัฐมนตรี 
(The Cabinet Office) และส านักงบประมาณ (HM Treasury) เสียก่อน โดยในข้อเสนอดังกล่าว
จะตอ้งประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. รายงานการวจิยัเก่ียวกับการจดัตั้งองค์กร เป็นรายงานที่ระบุรายละเอียด
เก่ียวกบักระบวนการการจดัตั้งองคก์ร ผลที่คาดวา่จะไดรั้บจากการจดัตั้งองคก์รดงักล่าว รวมถึงผล
การส ารวจผูท้ี่มีส่วนไดส่้วนเสียจากการจดัตั้งองคก์รดงักล่าว โดยน าเสนอในลกัษณะของทางเลือก
ของรูปแบบองคก์รในหลาย ๆ ทางเพื่อสรุปให้เห็นรูปแบบองคก์รที่เหมาะสมที่สุดส าหรับองคก์ร
ของตน 

2. เอกสารข้อเสนอ (Proposal) ข้อเสนอการจัดตั้ งองค์กรในลักษณะที่
เป็นเอกสารกรอบการบริหาร (Framework Document) เพื ่อระบุถึงกรอบการด าเนินงาน 
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผลิตผลขององคก์ร การคดัเลือกผูอ้  านวยการบริหาร กรอบที่มาของคณะ
กรรมการบริหาร ทั้งน้ีเอกสารดงักล่าวจะท าอยูใ่นรูปของขอ้เสนอโครงการ 

3. เอกสารขอ้ความเส่ียง เป็นเอกสารที่ระบุถึงขอ้ควรระวงัและความเส่ียงอนั
เป็นผลมาจากการจดัตั้งองคก์รดงักล่าวทั้งน้ีในการจดัท าเอกสารดงักล่าวในขา้งตน้ หน่วยงานตน้
สังกัดสามารถขอค าปรึกษาได้จากทีมที่ปรึกษาด้านองค์กรสาธารณะ (The Agencies and Public 
Bodies Team) ของส านักงานคณะรัฐมนตรีได้โดยการจดัท าเอกสารการจดัตั้งหน่วยบริหารงาน
พิเศษหรือองค์การมหาชนดงักล่าวจะตอ้งอยูใ่นการก ากับดูแลทั้งจากกระทรวงตน้สังกัด คณะที่
ปรึกษาประจ ากระทรวงตน้สงักดั และส านกังบประมาณของรัฐบาลกลาง 
     กระบวนการการจัดต้ังองค์การมหาชน 

     กระบวนการจัดตั้ งและการท างานขององค์การมหาชนในอังกฤษจะมี
หน่วยงานจากรัฐบาลกลาง อยู ่5 หน่วยงานหลกั  ๆที่ท  าหน้าที่เป็นที่ปรึกษากลาง เพือ่อ านวยความสะดวก
และให้ค  าแนะน าต่อการบริหารจดัการภายในองคก์ารมหาชนเหล่านั้น ซ่ึงประกอบดว้ยหน่วยงาน 
ดงัต่อไปน้ี 
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1. ฝ่ายประสานงานกลางขององคก์รสาธารณะ (Departmental Public Bodies 
Co-ordinator) คือ หน่วยประสานงานที่เป็นที่ปรึกษากลางในประเด็นของการบริหารจดัการ
หน่วยงานที่ให้บริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถให้ค  าแนะน าเปรียบเทียบ และ
เสนอแนะหน่วยงานตน้แบบเพือ่เทียบเคียงการท างานใหก้บัองคก์ารมหาชนที่ขอค าปรึกษา 

2. Cabinet Office คือหน่วยงานที่ให้ค  าปรึกษาในประเด็นของกระบวนการ
จดัตั้งหน่วยงานสาธารณะ โดยจะรับผิดชอบศึกษาและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัสถานะ กระบวนการ
จดัตั้ง และการเปล่ียนผา่นองคก์รจากองคก์รที่เคยเป็นระบบราชการเป็นองคก์ารมหาชน 

3. Office of Commissioner Appointment ค ือ ห น ่ว ย ง าน ที่ ดู แล เร่ือ ง
กฎระเบียบของการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารองคก์รของรัฐ ซ่ึงองคก์ารมหาชนที่แต่งตั้งบอร์ด
การบริหารจ าเป็นตอ้งมีการปรึกษาหน่วยงานน้ีเป็นหลกั 

4. HM Treasury คือหน่วยงานดา้นงบประมาณที่จะให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการ
ด าเนินการด้านงบประมาณ การใชแ้ละการจดัสรรงบประมาณ รวมถึงงบประมาณกรอบค่าตอบแทน
และสวสัดิการของบุคลากรในองคก์ารมหาชนดว้ย 

5. Trade Union คือสหภาพแรงงานที่ใหค้  าปรึกษาในกรณีที่องคก์ารมหาชน
ตอ้งมีการถ่ายโอนบุคลากรที่เคยอยูใ่นระบบราชการมาสู่องคก์รในรูปแบบองคก์ารมหาชนการจดัตั้ง
องคก์ารมหาชนโดยหน่วยงานตน้สังกดั (Sponsor Department) หน่วยงานตน้สังกดัจดัท าเอกสาร
ขอ้เสนอการจดัตั้งองค์การมหาชนส่งเร่ืองเขา้รัฐสภาเพื่อผ่านความเห็นชอบและอนุมติัการจดัตั้ง
องคก์ารมหาชนส่งเอกสารเพื่อขอการอนุมติัจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (Cheif Secretary) ประจ า
ส านกัคณะรัฐมนตรี และส านักงบประมาณ (HM Treasury) หน่วยงานตน้สงักดัจดัท าขอ้เสนอโดย
ผา่นค าปรึกษากบัทีมที่ปรึกษาดา้นองคก์รสาธารณะ (The Agencies and public Bodies Team) ของ
ส านกังานคณะรัฐมนตรีออกพระราชบญัญตัิรับรององคก์ารมหาชนเอกสารประกอบดว้ย 

     1. รายงานวจิยัเก่ียวกบัการจดัตั้งองคก์ร 
     2. เอกสารขอ้เสนอการจดัตั้งองคก์ร 
     3. เอกสารดา้นความเส่ียง 
     ทุกองคก์ารมหาชนที่ผา่นการจดัตั้งแลว้จะมีกรอบขอ้ตกลงในการประเมินผล

การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ทั้ งในแง่ของทิศทางของนโยบาย กลยุทธ์การบริหาร ผลการ
ปฏิบติังานขององคก์ร ทั้งน้ีองคก์ารมหาชนจ าเป็นตอ้งมีการรายงานผลการปฏิบตัิงานและสถานะ
ทางการเงินในรูปแบบของรายงานประจ าปีต่อรัฐสภาทุกปี 
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     กระบวนการยุบเลิกองค์การมหาชน 
     กระบวนการยุบเลิกหน่วยบริหารพิเศษหรือองคก์ารมหาชนการยบุเลิก
องคก์ารมหาชนจะกระท าภายใตก้ารตดัสินใจของรัฐมนตรีประจ ากระทรวงตน้สังกดัและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงภายในกระทรวง ทั้งน้ี การยบุเลิกองคก์ารดงักล่าวจะอยูภ่ายใตเ้หตุผลของความไม่จ าเป็น
ในการมีอยูห่รือการท างานขององคก์รดงักล่าวอีกต่อไป ทั้งน้ีในกระบวนการยกเลิกทางหน่วยงาน
ตน้สงักดัตอ้งจดัท าเอกสารเพื่อน าเสนอประเด็นหลกั ๆ 3 ประเด็น แก่ส านักงานคณะรัฐมนตรีและ
ส านักงบประมาณเพื่อพิจารณาอนุมติัการยบุเลิกของหน่วยงานดงักล่าว ทั้งน้ีประเด็นที่จ  าเป็นตอ้ง
น าเสนอ ไดแ้ก่ 

1. รายงานระบุถึงสาเหตุของการยุบเลิก รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู ้
มีส่วนไดส่้วนเสียภายในสงัคมหากเกิดการยบุเลิกหน่วยงานดงักล่าว 

2. แผนการด าเนินงานเกี่ยวก ับการยุบเลิกองค์กร โดยระบุถึงแผนงาน
และกระบวนการในการยบุเลิกองค์กรดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นแผนของทรัพยากรบุคคลในองคก์ร 
ทรัพยากร สถานที่ และงานที่ท  า 

3. รายงานความเส่ียงและประเด็นที่ควรระมดัระวงัจากการยบุเลิกหน่วยงาน
ดงักล่าวทั้งน้ี เม่ือเอกสารดงักล่าวไดผ้่านการน าเสนอต่อส านักงานคณะรัฐมนตรีและส านักงบประมาณ
เป็นที่เรียบร้อยแลว้ เม่ือไดร้ับการอนุมตัิให้สามารถยบุเลิกการปฏิบตัิงานของหน่วยงานดงักล่าว 
ก็ถือวา่การยบุเลิกหน่วยงานดงักล่าวเป็นสมบูรณ์ 

 
8. แนวคดิเกี่ยวกับองค์การมหาชนในประเทศไทย 
 แนวคิดการจดัตั้งองคก์ารมหาชน เร่ิมก่อตวัมาจากแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ 
(พ.ศ.2540-พ.ศ.2544) ที่เน้นการทบทวนภารกิจของระบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพราะวา่มีภารกิจบางอยา่งที่ส่วนราชการและส่วนรัฐวสิาหกิจไม่สามารถท าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ประกอบกับความจ าเป็นที่ธุรกรรมบางอยา่งของรัฐจะตอ้งมีการแข่งขนักบัเอกชนดว้ย จึงเป็นเหตุ
ใหรั้ฐบาลริเร่ิมใหมี้การตั้งองคก์ารมหาชนขึ้นโดยมีเป้าหมายที่เนน้ใหเ้ป็นองคก์ารที่มีความคล่องตวั 
ไม่ตอ้งยดึติดกบักฎระเบียบและการบงัคบับญัชา ในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารก็มีความมัน่คงและถอดถอน
ล าบาก ท าใหส้ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งเตม็ที่โดยที่ไม่ตอ้งกลวัอ านาจทางการเมือง และการจดัตั้งก็
เพยีงการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ตอ้งผ่านกระบวนการทางฝ่ายนิติบญัญติัใดๆทั้งส้ิน (อภิสิทธ์ิ เวช
ชาชีวะ, 2543)  

 ชาญชยั แสวงศกัด์ิ (2549) อธิบายวา่องคก์ารมหาชนของไทยไดมี้การน าแนวคิดมาจาก
องคก์ารมหาชนอิสระของประเทศฝร่ังเศสซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ องค์การมหาชนอิสระ
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ทางการปกครอง ซ่ึงจะตรงกับส่วนราชการของไทย องค์การมหาชนอิสระทางอุตสาหกรรม
การและพาณิชกรรม ซ่ึงตรงกบัรัฐวิสาหกิจของไทย ในขณะที่องค์การมหาชนของไทยจะตรงกบั
องคก์ารมหาชนทางวทิยาศาสตร์และวฒันธรรม เพยีงแต่วา่องคก์ารมหาชนของไทยนั้นดูเหมือน จะ
มีความหลากหลายในเชิงขององคก์ารมากกวา่จ ากดัเพียงแค่วทิยาศาสตร์และวฒันธรรม ในขณะที่
Bowornwathana(2004: 251)มองว่ารูปแบบองคก์ารมหาชนของประเทศไทยเป็นรูปแบบ “ลูกผสม 
(Hybrid)” ระหว่าง Etablissement Public ของฝร่ังเศส เป็นรูปแบบหลกักบัหน่วยงาน AngloSaxon 
เช่น Crown Entities ของนิวซีแลนด ์กบั Executive Agencies ของสหราชอาณาจกัร เป็นรูปแบบรอง
โดยสาเหตุหลักที่องค์การมหาชนของไทยมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบของฝร่ังเศสมากกว่าก็
คือ การที่องคก์ารมหาชนไม่ไดมี้อ านาจท าหนา้ที่หลกัๆ ที่รัฐบาลท า แต่กลบัเป็นงานที่มีความส าคญั
รองลงมา ด้านความคล้ายคลึงขององค์การมหาชนกับองค์การแบบ Anglo Saxon คือ การที่ตวั
องค์การมหาชนนั้นถูกแยกออกมามีอิสระและไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัรัฐบาลแบบรัฐเด่ียว แต่กลบัมีอาณัติ
เป็นของตนเอง  

 Bowornwathana (2006,อ้างถึงใน ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2553) ได้ขยายแนวความคิด
องค์การอิสระแบบองค์การมหาชนในประเทศไทยนั้นเกิดจากความพยายามในการแยกตวัของ
องคก์ารภาครัฐที่ปกติจะอยูภ่ายใตร้ะบบการบริหารแบบเด่ียว (Unitary Administrative System) คือ 
อยูภ่ายใตอ้  านาจของส่วนกลาง ออกไปอยูภ่ายใตร้ะบบการบริหารแบบสห(Multiple Admintrative 
Systems) กล่าวคือ การที่องคก์ารไม่ไดอ้ยูภ่ายใตล้  าดบัชั้นการบงัคบับญัชาอนัเดียวกนั แต่กลบัไปอยู่
ในดา้นนอกล าดบัชั้นบงัคบับญัชานั้น และสร้างล าดบัขั้นการบงัคบับญัชาที่มีขนาดเล็กลงขึ้นมา 
 สุรพล นิติไกรพจน์ (2543) เห็นวา่องคก์ารมหาชนเกิดจากกระแสโลกาภิวตัน์กบัแนวคิด
การจดัการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบกบัความเปล่ียนแปลงทางสังคมพัฒนาไปสู่สังคมที่ มีความ
ซบัซอ้นยิง่ขึ้น ภารกิจที่รัฐจะต้องรับผิดชอบจัดท าเพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนก็
ไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ต่เพียงภารกิจพื้นฐานอนัเป็นภารกิจดั้งเดิมของรัฐ เช่น การรักษาความมัน่คง ดูแล
ความสงบเรียบร้อยและดูแลรักษาความปลอดภยัสาธารณะ และภารกิจล าดบัรองของรัฐ(Secondary 
functions of state) ซ่ึงพึ่งได้รับการยอมรับปฏิบตัิอย่างกวา้งขวางโดยรัฐต่างๆในระยะตน้ของ
ทศวรรษที่ 20 ที่มุ่งส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้ของประเทศและพฒันาการของประชาชนตลอดจน
การยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้สูงขึ้นเท่านั้น หากแต่ภารกิจใหม่ๆของรัฐได้พฒันา
แตกแขนงไปสู่งานทางดา้นการศึกษาและการวจิยัระดบัสูง การเผยแพร่หรือส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
เฉพาะดา้น การให้บริการเฉพาะทางที่มิไดมี้ลกัษณะเป็นกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือการคา้ หรือ
การจดัท าบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองประชาชนบางกลุ่มเป็นการเฉพาะโดยเหตุผลพิเศษ  ซ่ึง
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ภารกิจเหล่าน้ีเป็นภารกิจใหม่ที่สังคมไดเ้รียกร้องต่อรัฐภายหลังจากการที่ได้มีการจดัวางรูปแบบ
และจดัโครงสร้างองคก์รของรัฐประเภทส่วนราชการและรูปแบบรัฐวสิาหกิจขึ้นแลว้ 
    เม่ือพิจารณาถึงภารกิจใหม่ที่เกิดขึ้น จะพบว่ากิจกรรมบริการสาธารณะใหม่ๆเหล่าน้ี
ตอ้งการความคล่องตวัในการบริหารจดัการ ความเป็นอิสระในการตดัสินใจของผูบ้ริหารองคก์ร ซ่ึง
รูปแบบของส่วนราชการที่มีสายการบงัคบับญัชาและการตดัสินใจเป็นล าดบัชั้นที่ไม่อาจตอบสนอง
ต่อความตอ้งการขา้งตน้ได ้รวมถึงรัฐวสิาหกิจก็ไม่มีความเหมาะสมในการมอบภารกิจใหม่ๆเพราะ
มีลกัษณะของการประกอบการทางอุตสาหกรรมและการคา้ ที่ส าคญัรัฐวสิาหกิจสามารถเล้ียงตวัเอง
ในเชิงพาณิชยไ์ด(้ชาญชยั แสวงศกัด์ิ, 2549) อีกทั้งภารกิจที่เกิดขึ้นใหม่จะมีลกัษณะแตกต่างไปจาก
ส่วนราชการ คือ มีความส าคญัสูงและมีเทคนิควธีิการเฉพาะที่ตอ้งการความรวดเร็วในการตดัสินใจ
และประสิทธิภาพของการปฏิบติัอยา่งทนัท่วงทีตามความเปล่ียนแปลงในเร่ืองนั้นๆที่เกิดขึ้นอยา่ง
ฉบัพลนั 
 ดงันั้น ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของภารกิจในการจดัท าบริการสาธารณะ จึงเกิดการ
จดัตั้งองคก์รของรัฐรูปแบบที่สามขึ้น นอกเหนือไปจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งน้ีเพื่อ
รองรับภารกิจใหม่ของรัฐที่เกิดขึ้นเป็นกรณี  

1. เหตุผลของการจัดต้ังองค์การมหาชน 
                    จากการที่ประเทศไทยไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2540 
ไดส่้งผลท าให้เกิดการปฏิรูประบบราชการและองค์การภาครัฐของไทยอยา่งเป็นรูปธรรม รัฐจึง
จ าเป็นตอ้งมีการจดัตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการขึ้นหลายคณะเพื่อศึกษาแนวทางการ
ปฏิรูประบบราชการไทย โดยเฉพาะอยา่งยิง่แนวคิดการจดัตั้งองคก์ารมหาชนถือ เป็นการจดัระบบ
องค์กรในภาครัฐรูปแบบใหม่ที่มุ่งสร้างหน่วยงานบริการสาธารณะรูปแบบอ่ืนนอกเหนือไปจาก
ส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจที่เกิดขึ้น โดยยอมรับความเป็นจริงวา่การจ าแนกองคก์รจดัท าบริการสาธารณะ
ไวเ้พยีงสองประเภทขา้งตน้นั้นมีขอ้จ ากดัรวมถึงเป็นอุปสรรคอยา่งมากส าหรับงานบริการสาธารณะ
บางประเภทที่ตอ้งการความคล่องตวัในการด าเนินงานสูง จึงถือวา่การสถาปนาองคก์ารมหาชนขึ้น 
ซ่ึงเป็นนวตักรรมส าหรับการแก้ไขปัญหาระบบบริการสาธารณะของไทย(สุรพล นิติไกรพจน์, 
2542) 
    จากที่กล่าวมาขา้งตน้เห็นไดว้่าการจดัตั้งองคก์ารมหาชนถือเป็นการแกไ้ขปัญหาใน
เร่ืองขอ้จ ากัดในการจดับริการสาธารณะโดยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ทั้งน้ีสามารถสรุปขอ้จ ากัด
หรือขอ้ดอ้ยของการจดัระบบองคก์รจดัท าบริการสาธารณะโดยส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ ดงัน้ี 
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         1.1 ข้อจ ากัดของการจัดท าบริการสาธารณะโดยส่วนราชการ 
1. ระบบราชการมีสายการบงัคบับญัชาและล าดบัชั้นของการตดัสินใจที่ยาวไกล 

เน่ืองจากสายการบงัคบับญัชา ท าให้การตดัสินใจอยา่งเร่งด่วนในภารกิจที่มีความจ าเป็นเฉพาะหน้า
อาจจะกระท าไม่ไดท้นัท่วงทีรวมถึงอาจเกิดความเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะจากความล่าชา้ดงักล่าว 

2. การที่ระบบราชการ มีระเบียบ ขอ้บงัคบัและค าสั่งที่ก  าหนดหลกัเกณฑก์าร
ปฏิบตัิงานที่มากมาย โดยที่ขา้ราชการเองก็มีความเช่ือวา่การปฏิบติัตามขั้นตอนของระเบียบขอ้บงัคบั
อยา่งครบถว้นแมว้า่จะท าให้การปฏิบตัิงานเป็นไปอยา่งล่าชา้รวมถึงไร้ประสิทธิภาพแต่ก็ยงัผลดี
ใหแ้ก่ขา้ราชการผูป้ฏิบติั ส่งผลใหก้ารปฏิบติังานนั้นล่าชา้ 

3. ระบบราชการมีมาตรฐานการจา้งงานเพียงมาตรฐานเดียว เน่ืองมาจากเน้นไป
ที่ความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัของขา้ราชการที่มีคุณวฒิุและประสบการณ์อยา่งเดียว จึงเป็นการยาก
ที่ส่วนราชการใดจะสามารถมีมาตรฐานการจา้งที่สูงกว่าหรือจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนที่สูงกว่า
ส่วนราชการอ่ืนส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาหรือมีคุณวฒิุในระดบัเดียวกนัได ้ท าใหผู้ท้ี่ปฏิบติังานดีเกิด
ทอ้แทห้รือไม่มีก าลงัใจในการท างาน 
         1.2 ข้อจ ากัดของการจัดท าบริการสาธารณะโดยรัฐวิสาหกิจ 
           รัฐวิสาหกิจเป็นองคก์ารของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐบาล  หรือบริษทั 
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดๆที่ด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ทั้งในดา้นอุตสาหกรรม กสิกรรม และ
การพาณิชยท์ี่ส่วนราชการหรือองคก์ารของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐบาลมีทุนรวมอยูด่ว้ย
เกินกวา่ร้อยละหา้สิบ หรือเป็นเจา้ของทุนทั้งหมดและควบคุมการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงระดบั
ความเขม้ขน้ในการรับผิดชอบจดัท าบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจยอ่มจะมีอยูม่ากน้อยแตกต่าง
กนัไปตามที่รัฐก าหนดให้แต่ละแห่งรับผิดชอบด าเนินการ แต่รูปแบบที่แมว้า่จะจดัตั้งขึ้นเพื่อรองรับ
ภารกิจในทางอุตสาหกรรมและการคา้อนัเป็นภารกิจอันดบัรองของรัฐก็อาจจะไม่เหมาะต่อการ
ด าเนินภารกิจที่มิไดมี้ลกัษณะของการคา้ก าไรเพือ่จดัหารายไดม้าเล้ียงตวัเอง อนัเป็นลกัษณะเฉพาะ
ขององคก์ารมหาชน ทั้งน้ีมีขอ้จ ากดัที่เด่นชดั 2 ประการ 

1. การจดัตั้งองคก์รในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ ตอ้งเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะในทาง
อุตสาหกรรมและการคา้ ตอ้งมีลกัษณะการด าเนินการในเชิงพาณิชย ์กล่าวคือมุ่งหาก าไรหรืออยา่ง
นอ้ยจะตอ้งเป็นองคก์รที่สามารถหาเล้ียงตนเองไดใ้นระดบัที่เหมาะสมเท่านั้น จึงมิใช่ภารกิจในการ
จดัท าบริการสาธารณะทุกประเภทที่อาจจะจดัตั้งขึ้นในรูปของรัฐวสิาหกิจได ้

2. ภายใตก้ระแสของแนวคิดเร่ืองการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) และการ
ลดบทบาทของภาครัฐลง รัฐมีความจ าเป็นตอ้งทบทวนบทบาทในการประกอบกิจกรรมที่เก่ียวขอ้ง
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กบัเศรษฐกิจของตน รวมถึงพยายามลดขนาดของรัฐโดยเฉพาะภาครัฐวิสาหกิจลงอยา่งมาก ซ่ึง
ขอ้เสียประการหน่ึงในการแปรรูปฯคือ การขาดทุนหรือการสร้างผลตอบแทนไม่คุม้ค่าในทางเศรษฐกิจ 
ดงันั้นองคก์รในระบบน้ีจึงเผชิญกบัแรงกดดนัในการที่จะตอ้งสร้างประโยชน์จากส่วนต่างระหวา่ง
ตน้ทุนและราคาขายของสินค้าและบริการเพื่อความอยู่รอดโดยไม่ต้องตกเข้าไปในโคจรของ
กระบวนการแปรรูปน้ี ปรากฏการณ์ความกดดันที่ตอ้งเพิ่มรายได้หรือความมัน่คงน้ีเอง จึงเป็น
ขอ้จ ากดัที่เป็นอุปสรรคอยา่งมากที่จะใชรู้ปแบบรัฐวสิาหกิจไปด าเนินภารกิจจดัท าบริการสาธารณะ
ที่เกิดจากความจ าเป็นในสมยัใหม่ที่ตอ้งการความคล่องตวัสูง เพราะรัฐวิสาหกิจนั้นเผชิญกบัการถูก
คุกคามอยา่งมากอยูแ่ลว้ 
          อีกทั้งองค์การมหาชนที่เกิดขึ้นได้เปล่ียนแปลงโฉมหน้าของกระบวนการบริหาร
ราชการไทยใหม่ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการด าเนินงานที่จะสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับ
องคก์รในระบบเดิมได ้และทั้งในดา้นที่จะมีส่วนส าคญัซ่ึงท าให้ขนาดของราชการลดลงอยา่งมีนยัส าคญั
ในอนาคต รวมถึงจะเป็นตวักระตุน้ให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและเปล่ียนวธีิการท างานของ
ระบบบริหารราชการที่ด  าเนินงานอยูใ่นรูปแบบของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆที่มีอยูแ่ต่เดิม 

2. การจัดต้ังองค์การมหาชน 
                    พระราชบัญญัติองค ์การมหาชน พ.ศ.2542 ประกอบกับพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2559  เป็นกฎหมายกลางที่ก  าหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑ์และวิธีการในการ
จดัตั้งและการด าเนินงานเอาไว ้โดยมาตรา 5 วรรคแรกของกฎหมายดงักล่าว ได้ก าหนดให้ รัฐบาล
เป็นผูริ้เร่ิมให้มีการจดัตั้งองค์การมหาชนโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ความว่า “เม่ือรัฐบาลมี
แผนงานหรือนโยบายดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะเพือ่จดัท าบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่
จะจดัตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ โดยมีความมุ่งหมาย
ให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจดัตั้งเป็นองค์การ
มหาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบญัญตัิ” 
  2.1 องค์ประกอบในการพิจารณาจัดต้ังองค์การมหาชน 
           จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น อาจแยกองค์ประกอบในการพจิารณาจดัตั้ง
องคก์ารมหาชนได ้3 ประการ คือ 

1. เม่ือรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะเพือ่จดัท าบริการ
สาธารณะ ซ่ึงอาจเป็นแผนงานหรือนโยบายเฉพาะกิจ 

2. แผนงานการจดัท าบริการสาธารณะนั้น มีความเหมาะสมที่จะจดัตั้งหน่วยงาน
บริการขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซ่ึงตอ้งพิจารณาประเภทของบริการ
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สาธารณะตามมาตรา 5 วรรคสอง และปัญหาความซ ้ าซอ้นหรือความขดัแยง้ในการด าเนินกิจการกบั
หน่วยงานอ่ืนตามมาตรา 8 และมาตรา 9          

3. การจดัตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่นั้นมีความมุ่งหมายให้มีการใชท้รัพยากร
และบุคคลใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
                    2.2 ความจ าเป็นในการจัดต้ังองค์การมหาชน 
                     สามารถจ าแนกความจ าเป็นของเหตุผลในการจดัตั้งองคก์ารมหาชนออกเป็น 4 
ประการ ดงัน้ี(สมคิด เลิศไพฑูรย,์ 2532) 

1. ความจ าเป็นของเหตุผลในแง่วตัถุประสงค์ของกิจกรรมที่จดัท  า กล่าวคือ 
กิจกรรมทางวชิาการหรือศิลปะมกัมีความตอ้งการอิสระและหลกัประกนัที่รัฐจะไม่เขา้ไปแทรกแซง
องคก์รเหล่าน้ี ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่มีลกัษณะการรวมกลุ่มโดยเฉพาะรวมถึงกิจกรรมที่มีลกัษณะชัว่คราว 
เช่น การรวมกลุ่มทางวชิาชีพซ่ึงเป็นปัญหาทางเทคนิค เป็นตน้ 

2. ความจ าเป็นของเหตุผลในแง่ระบบบญัชีและงบประมาณ กล่าวคือ ระบบ
บญัชีและงบประมาณที่ใช้ในหน่วยงานของรัฐมีลักษณะไม่ยืดหยุ่น ไม่สามารถปรับสภาพให้
เหมาะสมทนักบัสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไปหรือสถานการณ์ที่มิไดค้าดหมาย การจดัตั้งองคก์รหน่ึงขึ้น
เป็นองค์การมหาชนก็เพื่อให้องค์กรนั้นสามารถใช้ระบบบญัชีและงบประมาณที่ยดืหยุน่ ไม่ตอ้ง
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑท์ี่เขม้งวดทุกเร่ือง 

3. ความจ าเป็นของเหตุผลในแง่ความสัมพนัธ์กับรัฐ กล่าวคือ ความสัมพนัธ์
ระหวา่งองคก์ารมหาชนกบัรัฐนั้นจะเป็นไปในลกัษณะการก ากบัควบคุม มิใช่ในลกัษณะบงัคบับญัชา 

4. ความจ าเป็นของเหตุผลในแง่ประโยชน์ของบุคลากร กล่าวคือ การจดัตั้ง
องคก์รใดเป็นองคก์ารมหาชนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อที่จะให้ท  างานรุดหน้าไปอยา่งรวดเร็ว ระบบ
การสรรหาโดยได้คนรู้ใจหรือคนเคยท างานร่วมกันมาท างานดว้ยยอ่มจะส่งผลดีกว่าการไดค้นที่
เล่ือนมาตามระบบราชการ โดยเฉพาะงานที่มีเวลาจ ากัดแน่นอน ทีมงานจึงเป็นส่ิงที่ส าคญัมาก 
นอกจากนั้นบุคลากรในองคก์ารมหาชนก็ไดรั้บผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนมากกวา่บุคลากรของรัฐ 
ประโยชน์ดงักล่าวมิไดต้กอยูแ่ต่กบัตวับุคลากรหรือองคก์ารมหาชน ประโยชน์เหล่าน้ียงัส่งผลต่อรัฐ 
คือกิจกรรมบางอย่าง รัฐตอ้งการคนมีฝีมือ การคดัเอาบุคลากรจากระบบราชการอาจประสบกบั
ขอ้จ ากดัทั้งในแง่ปริมาณคน ความอาวุโส การจดัตั้งองค์การมหาชนจึงมีความจ าเป็นเพื่อแกไ้ข
ปัญหาเหล่าน้ี 
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                   2.3 หลักเกณฑ์ที่ต้องก าหนดในการจัดต้ังองค์การมหาชน 
                        ส าหรับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ งองค์การมหาชนซ่ึงรัฐบาลจะเป็นผูต้ราขึ้นนั้น 
ในมาตรา 7 แห่งกฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารมหาชนไดบ้ญัญติัถึงหลกัเกณฑต่์างๆที่จะตอ้งก าหนดไวใ้น
พระราชกฤษฎีกา จดัตั้งองคก์ารมหาชนตามมาตรา 5 อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีขอ้ความดงัต่อไปน้ี 

1. ช่ือขององคก์ารมหาชน 
2. ที่ตั้งของส านกังานแห่งใหญ่ 
3. วตัถุประสงคแ์ละอ านาจกระท ากิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวตัถุประสงค์

ขององคก์ารมหาชน 
4. องคป์ระกอบของคณะกรรมการ คุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งห้าม วาระการด ารง

ต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่งของกรรมการ รวมทั้งอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
5. คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้าม วาระการด ารงต าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง

และอ านาจหนา้ที่ของผูอ้  านวยการ 
6. คุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของเจา้หนา้ที่ขององคก์ารมหาชน 
7. ทุน รายได ้งบประมาณและทรัพยสิ์น 
8. การบริหารงานบุคคล สวสัดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืน 
9. การก ากบัดูแล การตรวจสอบ และการประเมินผลงานขององคก์ารมหาชน 
10. การยบุเลิกองคก์ารมหาชนในกรณีที่องคก์ารมหาชนตั้งขึ้น เพือ่ด าเนินกิจการ

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นการเฉพาะกิจ หรือตั้งขึ้นโดยมีก าหนดระยะเวลาส้ินสุด 
11. ขอ้ก าหนดอ่ืน ๆ  อนัจ าเป็นเพื่อให้กิจการขององคก์ารมหาชนด าเนินการไปได้

โดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
12. รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกา 

           ก าหนดตาม 3) ถึง 11) ตอ้งอยูภ่ายในกรอบของบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี เวน้
แต่ในกรณีที่บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีให้พระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็นอยา่งอ่ืนได ้ กใ็ห้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานั้น 
          2.4 ระบบการบริหารงานองค์การมหาชน 
    1. องคก์ารมหาชนจะมีระบบการบริหารงานที่เป็นอิสระคล่องตวัไม่ถูกครอบง า
จากระบบบริหารราชการตามปกติคือ(พระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน(ฉบบัที่2) พ.ศ. 2559) 
มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการ มีจ  านวนตามที่ก  าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งแต่ตอ้งไม่
เกิน 11 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงตอ้งไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
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ประจ าพนักงานหรือลูกจา้งของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน เวน้แต่เป็นผูส้อนในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ   
   2. คณะกรรมการขององค์การมหาชนมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลองค์การ
มหาชนโดยทัว่ไปซ่ึงกิจการและการด าเนินการขององคก์ารมหาชน เพือ่ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ที่ก  าหนดไว ้อ านาจหนา้ที่เช่นวา่น้ีใหร้วมถึง ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และใหค้วามเห็นชอบ
แผนการด าเนินงานขององคก์ารมหาชน ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบั
องคก์ารมหาชน 
             3. ผูอ้  านวยการมีหนา้ที่บริหารกิจการขององคก์ารมหาชนใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงคข์ององคก์ารมหาชน ระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดนโยบาย มติ และประกาศของ
คณะกรรมการ 
  4.ผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชนเป็นผูบ้งัคบับญัชาเจา้หนา้ที่และลูกจา้งขององคก์าร
มหาชนทุกต าแหน่งและตอ้งรับผดิชอบต่อคณะกรรมการ 
  2.5 ระบบบริหารการเงินการบัญชีและงบประมาณ 
    ระบบบริหารการเงินการบญัชีและงบประมาณจะมีความคล่องตวัและเป็นอิสระ
กวา่ระบบราชการโดยจะไม่ยดึติดกบักฎระเบียบของทางราชการกล่าวคือ 

1. ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณรายปีในหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไปซ่ึงจะท าให้
องคก์ารมหาชนมีความคล่องตวัในการเบิกและใชจ่้ายเงินมากขึ้น 

2. องค์การมหาชนมีอ านาจในการวางระเบียบข้อบังคับการใช้จ่ายเงินของ
องคก์ารไดเ้องรายได้ขององค์การมหาชนไม่ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลังและสามารถจดัหา
ประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารมหาชนได ้

3. การบญัชีขององคก์ารมหาชนไดจ้ดัท าตามหลกัสากลตามแบบและหลกัเกณฑ์
ที่คณะกรรมการก าหนดซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นบญัชีพงึรับพงึจ่าย 
  2.6ระบบบริหารงานบุคคล 

    ระบบบริหารงานบุคคลขององคก์ารมหาชนใชห้ลกัการของความเป็นอิสระความ
คล่องตวัในการจดัสรรหาบรรจุแต่งตั้งทั้งน้ีโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์และ
ผลงานตามระบบคุณธรรมซ่ึงระบบการบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชนจะมีลักษณะที่
ส าคญัๆดงัน้ี 

1. ในแต่ละองค์การมหาชนจะมีระเบียบหลกัเกณฑ์วิธีการเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของตนเองตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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2. ผูอ้  านวยการองค์การมหาชนเป็นผูบ้ ังคับบัญชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ
องค์การมหาชนมีอ านาจบรรจุแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งลงโทษทางวินัยตลอดจนให้เจา้หน้าที่และ
ลูกจา้งขององคก์ารมหาชนออกจากต าแหน่งทั้งน้ีตามขอ้บงัคบัที่คณะกรรมการก าหนด 

3. ผูป้ฏิบติังานในองคก์ารมหาชนมีฐานะเป็นเจา้หนา้ที่ของรัฐแต่ไม่ใช่ขา้ราชการ
หรือพนกังานรัฐวสิาหกิจโดยมี 2 ลกัษณะคอื 
    3.1 เจา้หนา้ที่และลูกจา้งขององคก์ารมหาชน 
    3.2 เจา้หนา้ที่ของรัฐที่มาปฏิบตัิงานเป็นเจา้หน้าที่และลูกจา้งขององคก์ารมหาชน
เป็นการชั่วคราวตามที่รัฐมนตรีผูร้ักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งขอและได้รับอนุมัติจาก
ผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจา้งเดิม 

    ส่วนสวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูลของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การ
มหาชนจะแตกต่างกนัไปตามที่คณะกรรมการองคก์ารมหาชนแต่ละแห่งจะก าหนด 
  2.7ระบบการตรวจสอบและประเมินผลงาน 

    แมว้่าองคก์ารมหาชนจะมีความเป็นอิสระและคล่องตวัก็ตามแต่เพื ่อให้การ
ด าเนินงานขององคก์ารมหาชนมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและมีความคุม้ค่าจึงมีบทบญัญติัให้มี
การตรวจสอบและการประเมินผลงานขององคก์ารมหาชนไวด้งัน้ี 

    ตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงินการบัญชีและการพสัดุของ
องคก์ารมหาชนและรายงานผลการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการทราบอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

1. ให้มีผูป้ฏิบตัิงานที่ท  าหน้าที่เป็นผูต้รวจสอบภายในโดยเฉพาะและให้รับผิดชอบ
ขึ้นตรงกบัคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดเวน้แต่พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งจะ
ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2. ใหส้ านักงานตรวจเงินแผน่ดินหรือบุคคลภายนอกที่คณะกรรมการแต่งตั้งดว้ย
ความเห็นชอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผูส้อบบญัชีและประเมินผลการใชจ่้ายเงินและ
ทรัพยสิ์นขององคก์ารมหาชน 

3. ใหอ้งคก์ารมหาชนอยูภ่ายใตร้ะบบการประเมินผลตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด
เวน้แต่พระราชกฤษฎีกาจดัตั้งจะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

1. สภาพภารกิจที่จะจัดต้ังเป็นองค์การมหาชน 
  พระราชบญัญตัิองค์การมหาชนพ .ศ. 2542 ได้วางหลักเกณฑ์เก่ียวกบัสภาพของ
บริการสาธารณะที่รัฐพงึจดัตั้งองคก์ารมหาชนขึ้นรับผดิชอบด าเนินการและก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการในการจดัตั้งองคก์ารมหาชนเป็นรายองคก์ารไวอ้ยา่งชดัเจนดงัน้ี 
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  หลักเกณฑ์พื้นฐานในการเกิดขึ้นขององค์การจดัท าบริการสาธารณะในรูปแบบ
องคก์ารมหาชนไดบ้ญัญตัิไวใ้นมาตรา 5 วรรคแรกในส่วนที่เก่ียวกบัการริเร่ิมจดัตั้งองคก์ารมหาชน
โดยบทบญัญติัดงักล่าวไดก้ าหนดไวว้า่ “เม่ือรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะ
เพือ่จดัท าบริการสาธารณะและมีความเหมาะสมที่จะจดัตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่แตกต่างไปจากส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดจะจดัตั้งเป็นองคก์ารมหาชนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบญัญติัน้ีก็
ได…้”  
  เม่ือพิจารณาองค์ประกอบที่มาตรา  5 วรรคแรกบญัญตัิไวจ้ะสามารถแยกแยะ
องคป์ระกอบในการจดัตั้งองคก์ารมหาชนได ้3 ประการคือประการที่หน่ึงเม่ือรัฐบาลมีแผนงานหรือ
นโยบายด้านใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อจดัท าบริการสาธารณะประการที่สองแผนงานการจดัท าการ
บริการสาธารณะนั้นมีความเหมาะสมที่จะจดัตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจและประการที่สามการจดัตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่นั้นมีความมุ่งหมาย
ใหมี้การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
  ส าหรับความหมายของค าว่า  “กิจการอันเป็นบริการสาธารณะ” ที่กล่าวไวใ้น
วรรคแรกนั้นบทบญัญติัของมาตรา 5 วรรคสองไดก้ าหนดความหมายไวโ้ดยแจกแจงประเภทของ
บริการสาธารณะดงักล่าวตามสภาพกิจการที่รัฐบาลเห็นวา่อยูใ่นขอบข่ายที่จะจดัตั้งองคก์ารมหาชน
ขึ้นมารับผิดชอบการด าเนินการไดแ้ต่ทั้งน้ีก็ยงัคงเปิดขอบเขตของกิจการบริการสาธารณะดงักล่าว
เอาไวอ้ยา่งกวา้งดว้ยการระบุใหกิ้นความครอบคลุมไปถึง “การอ านวยการบริการแก่ประชาชนหรือ
การด าเนินการอนัเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนใด” อีกดว้ย 
  ความในตอนทา้ยของวรรคท าให้กิจการบริการสาธารณะที่จะสามารถจดัตั้งองคก์าร
มหาชนขึ้นมารับผิดชอบด าเนินการมีวงเขตที่กวา้งขวางและรัฐสามารถมอบหมายภารกิจที่เป็น
บริการสาธารณะใหม่ในอนาคตให้แก่องค์การมหาชนที่จะจดัตั้งขึ้นมาไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จ ากดัโดย
กิจการบริการสาธารณะที่จะจดัตั้งองคก์ารมหาชนตามวรรคหน่ึงไดแ้ก่การรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาอบรมและพฒันาเจา้หน้าที่ของรัฐการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
การพฒันาและส่งเสริมการกีฬาการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการวิจยัการถ่ายทอด
และพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติการบริการทาง
การแพทยแ์ละการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์การอ านวยการบริการแก่ประชาชนหรือการ
ด าเนินการอนัเป็นสาธารณะประโยชน์อ่ืนใด 
 



 

 

117 

  ทั้งน้ีกิจการบริการสาธารณะดงักล่าวตอ้งไม่เป็นกิจการที่มีวตัถุประสงคเ์พือ่
แสวงหาก าไรเป็นหลกั (ตามมาตรา 5 วรรค 2) และการพจิารณากิจการตามวรรคสองใหเ้ป็นไปตาม 
หลกัเกณฑท์ี่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยขอ้เสนอแนะของีคณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์าร
มหาชน(แกไ้ขเพิม่ตามมาตรา 5 วรรค 3) 
  ดงันั้น การจดัระบบองคก์ารมหาชนขึ้นโดยการตราพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ.
2542 ประกอบกบัพระราชบญัญตัิองค์การมหาชน(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2559 จึงนับเป็นแนวทางใหม่ใน
ความพยามยามปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อที่จะท าให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
ความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

2. การแบ่งประเภทและการจัดกลุ่มองค์การมหาชนในประเทศไทย 
  การแบ่งประเภทและการจัดกลุ่มองค์การมหาชนในประเทศไทยมีหลากหลาย
ประเภทขึ้นอยูก่บัเกณฑท์ี่ใชใ้นการแบ่ง โดยพอสรุปไดด้งัน้ี 

4.1 การแบ่งประเภทจ าแนกตามหน่วยงานการบริหารราชการส่วนกลาง มีทั้งหมด 
14 กลุ่ม ดังนี ้

1. สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี จ านวน 7 แห่ง ไดแ้ก่ 
1.1 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ

มหาชน)  
1.2 ส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)  
1.3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิ เศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน 

(องคก์ารมหาชน)  
1.4 ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน) 
1.5 สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)  
1.6 สถาบนับริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องคก์ารมหาชน)  
1.7 ส านกังานพฒันาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน)  

2. สังกัดกระทรวงกลาโหม จ านวน 1 แห่งไดแ้ก่  
     สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน)  

3. สังกัดกระทรวงการคลัง จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่  
     ส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน)  

4. สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 1 แห่ง 
ไดแ้ก่  
     สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)  
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5. สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน  3 แห่ง ไดแ้ก่ 
5.1 สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน) 
5.2 ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 
5.3 ส านกังานพพิธิภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

(องคก์ารมหาชน) 
6. สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ 

6.1 ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) 
6.2 องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  

7. สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
7.1 ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
7.2 ส านกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 
7.3 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 

8. สังกัดกระทรวงพลังงาน จ านวน  1 แห่ง ไดแ้ก่ 
     สถาบนับริหารกองทุนพลงังาน (องคก์ารมหาชน) 

9. สังกัดกระทรวงพาณชิย์ จ านวน 2 แห่ง ไดแ้ก่ 
9.1 ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) 
9.2 สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
9.3 สงักดักระทรวงยติุธรรม 1 แห่ง ไดแ้ก่ 
9.4 สถาบนัเพือ่การยติุธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

10. สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม จ านวน 3แห่ง ไดแ้ก่ 
10.1 ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) 
10.2 หอภาพยนตร์ (องคก์ารมหาชน) 
10.3 ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) 

11. สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน  7 แห่ง ไดแ้ก่ 
11.1 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
11.2 ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)  
11.3 สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
11.4 สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
11.5 สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 
11.6 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
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11.7 ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววทิยาศาสตร์ (องคก์ารมหาชน) 
12. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 

12.1 สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 
12.2 โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
12.3 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

13. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จ านวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
13.1 โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน)  
13.2 สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 
13.3 สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 

14. กระทรวงแรงงาน  จ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ 
     สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(องคก์ารมหาชน) 

4.2 การแบ่งประเภทจ าแนกตามกฎหมายที่จัดต้ัง มี 2 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ (เบญจวรรณ  
สร่างนิทรและคณะ,2558) 
    กลุ่มที่ 1 องค์การมหาชนที่จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ มีทั้งหมด 15 แห่ง 
ได้แก่ 

1. ส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย)ี 

2. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (ส านกันายกรัฐมนตรี) 
3. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข) 
4. สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ (กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 
5. สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(กระทรวงศึกษาธิการ) 
6. ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
7. ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส านกันายกรัฐมนตรี) 
8. ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข) 
9. คุรุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ) 
10. ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ) 
11. ส านกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ส านกันายกรัฐมนตรี) 
12. ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี) 
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13. สถาบนัอนุญาโตตุลาการ (กระทรวงยตุิธรรม) 
14. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวตักรรม

แห่งชาติ (กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย)ี 
15. สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข) 

    กลุ่มที่ 2 องค์การมหาชนที่จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกา ตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พศ.2542 จ านวน 39 แห่ง ได้แก่(ขอ้มูลเม่ือวนัที่ 31 มกราคม 2560) 

1. ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  
2. ส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)  
3. องค์การบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์าร

มหาชน)  
4. ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน) 
5. สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)  
6. สถาบนับริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องคก์ารมหาชน)  
7. ส านกังานพฒันาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน)  
8. สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน)  
9. ส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน)  
10. สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)  
11. สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน) 
12. ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 
13. ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 

(องคก์ารมหาชน) 
14. ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) 
15. องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  
16. ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
17. ส านกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 
18. ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 
19. สถาบนับริหารกองทุนพลงังาน (องคก์ารมหาชน) 
20. ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) 
21. สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
22. สถาบนัเพือ่การยติุธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 
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23. ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) 
24. หอภาพยนตร์ (องคก์ารมหาชน) 
25. ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) 
26. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
27. ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)  
28. สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
29. สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
30. สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 
31. ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
32. ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววทิยาศาสตร์ (องคก์ารมหาชน) 
33. สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 
34. โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
35. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
36. โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน)  
37. สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 
38. สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
39. สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

(องคก์ารมหาชน) 
4.3 การแบ่งประเภทจ าแนกตามรูปแบบการจัดต้ัง 

    สามารถแบ่งออกเป็น 3กลุ่ม 
    กลุ่มที่ 1 องคก์ารมหาชนที่จดัตั้งโดยพระราชบญัญติัเฉพาะ จ านวน 15 แห่ง(ดงัที่
กล่าวไวใ้นขอ้4.1) 
    กลุ่มที่ 2 องค์การมหาชนที่จดัตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา จ  านวน 39 แห่ง (ดงัที่
กล่าวไวใ้นขอ้4.1) 
    กลุ่มที่ 3 องคก์ารมหาชนที่จดัตั้งในรูปแบบมหาวิทยาลัยในการก ากบัของรัฐ มี
จ  านวน 26 แห่ง   
    ดงัตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  รายช่ือองคก์ารมหาชนที่จดัตั้งในรูปแบบมหาวทิยาลยัในการก ากบัของรัฐ 

ล าดับ ช่ือมหาวิทยาลัย วันที่มีผลบังคบั 

1 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี* 30 กรกฎาคม 2533 

2 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์* 8 เมษายน 2535 

3 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 2 ตุลาคม 2540 

4 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 2 ตุลาคม 2540 

5 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง* 26 กนัยายน 2541 

6 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 7 มีนาคม 2541 

7 มหาวทิยาลยัมหิดล 17 ตุลาคม 2550 

8 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 27 ธนัวาคม 2550 

9 มหาวทิยาลยับูรพา 10 มกราคม 2551 

10 มหาวทิยาลยัทกัษิณ 6 กุมภาพนัธ ์2551 

11 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 7 กุมภาพนัธ ์2551 

12 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 7 มีนาคม 2551 

13 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 8 มีนาคม 2551 

14 มหาวทิยาลยัพะเยา* 17 กรกฎาคม 2553 

15 
มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช* 
(เดิมใชช่ื้อว่ามหาวิทยาลยักรุงเทพมหานคร) 

13 พฤศจิกายน 2553 

16 สถาบนัดนตรีกลัยาณิวฒันา* 26 พฤษภาคม 2555 

17 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 18 กรกฎาคม 2558 

18 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 18 กรกฎาคม 2558 
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ตารางที่ 5  รายช่ือองคก์ารมหาชนที่จดัตั้งในรูปแบบมหาวทิยาลยัในการก ากบัของรัฐ(ต่อ) 
ล าดับ ช่ือมหาวิทยาลัย วันที่มีผลบังคบั 

19 มหาวทิยาลยัสวนดุสิต 18 กรกฎาคม 2558 

20 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 16 สิงหาคม 2558 

21 ราชวทิยาลยัจุฬาภรณ์* 18 เมษายน 2559 

22 มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 21 พฤษภาคม 2559 

23 มหาวทิยาลยัศิลปากร 3 กรกฎาคม 2559 

24 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 21 กรกฎาคม 2559 

25 มหาวทิยาลยัแม่โจ ้ 6 พฤษภาคม 2560 

26 
สถาบนัการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย (ยก
ฐานะจากวทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย) 

25 พฤษภาคม 2560 

หมายเหตุ.* ออกนอกระบบตั้งแต่ก่อตั้ง 
 

    ในประเทศไทยมีสถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัขา้งตน้ มีมหาวิทยาลยัจ านวน 7 แห่ง
ที่เป็นสถาบนัในก ากบัของรัฐตั้ งแต่ก่อตั้ ง ส่วนที่เหลือนั้ นเป็นสถาบันในก ากบัของรัฐโดยการ
แปรสภาพดว้ยผลของกฎหมาย ทั้งน้ีมีเฉพาะมหาวิทยาลยันวมินทราธิราชแห่งเดียวที่อยูใ่นก ากับ
ของกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน ขณะที่สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนจะอยูใ่นก ากบัของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเป็นราชการส่วนกลาง 
  4.4 การแบ่งประเภทจ าแนกตามผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงาน  
    ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดม้อบหมายใหส้ถาบนัวิจยั
และให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นผูด้  าเนินการการศึกษาวิจยั จากหน่วยงานที่
ไดศ้ึกษา 16 แห่งสามารถสรุปจ าแนกประเภทองค์การมหาชนออกเป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่(วุฒิสาร ตนัไชย
และคณะ,2547) 
    กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธ์ิในการบรรลุภารกิจและความเป็นองค์การ
มหาชน เก้ือหนุนต่อความส าเร็จหน่วยงานในกลุ่มน้ีหมายถึงหน่วยงานที่ในปัจจุบนัมีพนัธกิจของ
องคก์ารที่ชัดเจนและสามารถด าเนินการตามภารกิจที่ก  าหนดไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดีจากหน่วยงานที่ได้
ศึกษา 16 แห่งมีหน่วยงานที่มีผลการประเมินที่เป็นไปในทิศทางดงักล่าวถึง 9 แห่งประกอบไปดว้ย
โรงพยาบาลบา้นแพว้, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ, 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร, ส านกังาน
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พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข , มหาวิทยาล ัย
เทคโนโลยสุีรนารีและสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 
    ทั้งน้ีในกลุ่มที ่ 1 น้ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ยตามคุณลกัษณะภารกิจที่แต่
ละองคก์ารด าเนินการคือ 

1. หน่วยงานที่ท  าหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะหรือให้บริการโดยตรง 
(Direct Service Agency) คุณลักษณะที่ส าคญัของหน่วยงานประเภทน้ีมี 3 ประการที่ส าคญัได้แก่
ประการแรกการเป็นหน่วยงานที่จดัท าหรือให้บริการสาธารณะโดยตรงซ่ึงจะมีลูกคา้หรือกลุ่ม
ผูรั้บบริการที่ช ัดเจนและผู ร้ ับบริการนั้น เป็นผู ร้ ับบ ริการโดยตรงในล าด ับสุดทา้ย  (end-
users)ประการที่สองล ักษณะบริการนั้นมีปัจจยัด้านการตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้ง (Marketization) 
กล่าวคือเป็นบริการที่มิใช่มีเฉพาะองค์การมหาชนเป็นผูจ้ดัท  าแต่เพียงผูเ้ดียวหากแต่มีองค์การ
หรือหน่วยงานอ่ืนๆจัดท าอยู่แล้วดังนั้ นความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การจึงมีปัจจยัด้านคู่
แข่งขนัและผูรั้บบริการในตลาดเขา้มาเก่ียวขอ้งและประการสุดทา้ยลกัษณะของบริการนั้นสามารถ
จดัท าดชันีช้ีวดัผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งค่อนขา้งชดัเจน 

2. หน่วยงานที่ท  าหน้าที่ในการวิจยัพฒันาและตอ้งอาศยัความรู้เป็นฐานในการ
ด าเนินการ (Knowledge Based Agency)หน่วยงานในกลุ่มน้ีจะมีคุณลกัษณะของภารกิจที่มุ่งเนน้ใน
ดา้นการวจิยัและพฒันาหรือเป็นหน่วยงานที่ตอ้งอาศยัฐานความรู้ระดับสูงในการด าเนินภารกิจ
หน่วยงานกลุ่มน้ีประกอบดว้ย 5 หน่วยงานไดแ้ก่ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ, 
ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร, ส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ, สถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสุข, และสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 

3. หน่วยงานสร้างก ากับและประเมินผลมาตรฐานการบริการ (Service Standardizing 
Agency) ภารกิจของหน่วยงานมีลักษณะมุ่งเน ้นในการสร้างก าก ับและประเมินคุณภาพการ
ให้บริการสาธารณะของรัฐหน่วยงานกลุ่มน้ีมี 1 หน่วยงานไดแ้ก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
    กลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธ์ิในการบรรลุภารกิจแต่ความเป็นองค์การ
มหาชนมิได้เกื้อหนุนต่อความส าเร็จโดยตรงหน่วยงานในกลุ่มน้ีหมายถึงหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ในการด าเนินภารกิจตามวตัถุประสงคแ์ละแผนงานขององคก์ารไดแ้ก่ กองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมืองแห่งชาติ 
    กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่ประเมินผลสัมฤทธ์ิได้ล าบากแต่ความเป็นองค์การมหาชน
เกื้อหนุนต่อการด าเนินภารกิจหน่วยงานในกลุ่มน้ีหมายถึงหน่วยงานที่คุณลกัษณะของภารกิจมิได้
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เป็นการจดัท าบริการสาธารณะให้แก่ลูกคา้หรือผูรั้บบริการโดยตรงหน่วยงานในกลุ่มน้ีมี 2หน่วยงาน
ไดแ้ก่สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนและส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
    กลุ่มที่ 4 หน่วยงานที่ต้องมีการพิจารณาทบทวนหน่วยงานในกลุ่มที่ตอ้งมีการ
พิจารณาทบทวนประกอบไปดว้ย 4 หน่วยงานไดแ้ก่สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการ
พฒันาศูนยศิ์ลปาชีพระหว่างประเทศองคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่ง
ย ัง่ยนืและส านกังานบริหารการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน 
 
9.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยในประเทศ 
        เบญจวรรณ  สร่างนิทรและคณะ(2558) ศึกษาเร่ือง “วาระปฏิรูปพิเศษ 7 : การปฏิรูป
องคก์ารมหาชน” มีวตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดประเด็นในการปฏิรูปองค์การมหาชนไดแ้ก่ (1) การ
ปฏิรูปหลักการและแนวคิดในการจดัตั้งองค์การมหาชน (2) การปฏิรูปการก าหนดและการจัด
บทบาทภารกิจและการให้บริการ (3) การปฏิรูประบบการบริหารและโครงสร้าง (4) การปฏิรูป
ระบบค่าตอบแทน (5) การปฏิรูประบบการติดตามประเมินผลองคก์ารมหาชน โดยศึกษาจากขอ้มูล
จากงานวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์กรรมการบริหารองค์การมหาชน ผูบ้ริหาร และผูท้รงคุณวุฒิที่
เก่ียวขอ้งกบัองคก์ารมหาชน ผลการศึกษาพบวา่องคก์ารมหาชนที่ก  าหนดไวใ้นกฎหมายจ าเป็นตอ้ง
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานบริการสาธารณะทางสังคมและวฒันธรรมและงานวิชาการ ไม่มี
วตัถุประสงคใ์นการแสวงหาก าไร แต่สามารถหารายได ้เป็นนิติบุคคลและสัมพนัธ์กบัรัฐปัจจุบนั  
การวิจยัเห็นควรจดัระเบียบและประเภทขององคก์ารมหาชนใหม่ แบ่งเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ กลุ่มที่ 
1องคก์ารมหาชนประเภทองคก์รที่ให้บริการสาธารณะทัว่ไป  กลุ่มที่ 2 องคก์ารมหาชนประเภทที่
ก  าหนดระยะเวลา กลุ่มที่ 3 องคก์ารมหาชนที่ตั้งขึ้นเพือ่ขบัเคล่ือนนโยบายรัฐบาล  
  คชัพล จัน่เพชร และประสพชยั พสุนนท์ (2559) ศึกษาเร่ือง“ปัจจยัแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่องค์การบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน 
(องคก์ารมหาชน)” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบติังานของเจา้หน้าที่
องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) โดยใชว้ิธีการ
วจิยัเชิงปริมาณ ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งเจา้หน้าที่ 103 คน พบวา่ปัจจยัดา้นจูงใจทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความรับผิด ดา้นความมัน่คงในหน้าที่ ดา้นการยอมรับนับถือ ดา้นนโยบายการบริหาร ดา้นโอกาส
ความก้าวหน้าในการท างาน ด้านสวสัดิการ ส่งผลต่อการปฏิบติังานดา้นการสนับสนุนงานการ
พฒันาการท่องเที่ยวในพื้นที่พเิศษ 
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 ปกรณ์  ศิริประกอบ (2553) ศึกษาเร่ือง “องคก์ารมหาชนกบัความเป็นอิสระ ขอ้คน้พบ
เบื้องตน้”  การวจิยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเน้นการตอบค าถามการวจิยัวา่องคก์ารมหาชนมรีส่วนในการพฒันา
รูปแบบองค์การสาธารณะให้มีประสิทธิผลมากขึ้นอยา่งไร และองคก์ารมหาชนมีอิสระเพียงใด 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาผูว้จิยัไดศึ้กษาองคก์ารมหาชนในกลุ่มสาม คือองคก์ารมหาชนที่จดัตั้งขึ้น
เพือ่บริการสาธารณะทัว่ไป มีจ  านวน 28 องคก์าร โดยใชว้ธีิการสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัจ านวน  4 
คน ซ่ึงเป็นการวิจยัแบบกรณีศึกษา(Case Study) การวิจยัพบว่า ประเทศไทยได้มีการน าแนวคิด 
องคก์ารมหาชนจากประเทศฝร่ังเศสมาใชใ้นการจดัตั้งองคก์ารมหาชนและน าแนวคิดองคก์ารแบบ
เคร่ืองจกัรกลและองคก์ารแบบส่ิงมีชีวิต ของ Burn และ stalkers มาประยกุต์ใช ้ส่ิงที่คน้พบส าคญั
คือ องคก์ารมหาชนมีความเป็นอิสระมากกวา่ระบบราชการสามารถท างานไดค้ล่องตวักวา่รวมทั้ง
ยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีทางเลือกสาธารณะซ่ึงเป็นไปตามกรอบแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่  

 แพรฤดี ล าธารทรัพย(์2553) ศึกษาเร่ือง “ ความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหาร
กบัผูอ้  านวยการในการบริหารจดัการขององคก์ารมหาชนในประเทศไทย  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผูอ้  านวยการในการบริหารจดัการขององค์การ
มหาชนในประเทศไทย และเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัวฒันธรรมแบบระบบราชการไทยที่ส่งผล
ต่อรูปแบบความสัมพนัธ์ดังกล่าว กลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก่ ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) 
และส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยศึกษาจากข ้อมูล เอกสาร การ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และข้อมูลจากการส ารวจท ัศนคติ ผล
การศึกษา พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างคณะกรรมการบริหารกบัผูอ้  านวยการในการบริหารจดัการของ
หน่วยวเิคราะห์ทั้งสององคก์ารมีลกัษณะที่คณะกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจมาก
ในการบริหารจดัการด้านต่างๆ ขององค์การ ในขณะที่ผูอ้  านวยการมีอ านาจในการตดัสินอยูใ่น
ระดับน้อย ซ่ึงอยู่ในรูปแบบที่ เรียกว่า “Strong Board - Weak CEO” โดยเป็นลักษณะที่ มีความ
แตกต่างจากกลุ่มประเทศตะวนัตกที่เป็นตน้แบบของแนวคิดน้ี ส าหรับอิทธิพลของปัจจยัวฒันธรรม
แบบระบบราชการไทย พบว่า ปัจจยัวฒันธรรมในรูปแบบประเพณีการรวมศูนยอ์  านาจการ
ตดัสินใจแบบล าดบัชั้นและรูปแบบการยดึติดกบัระบบอุปถมัภข์องขา้ราชการระดบัสูงยงัมีอิทธิพลต่อ
รูปแบบความสัมพนัธ์ของหน่วยวิเคราะห์ทั้งสององค์การ ซ่ึงท าให้รูปแบบในการบริหารจดัการของ
องคก์ารมหาชนยงัมีลกัษณะที่คลา้ยคลึงกบัการบริหารจดัการขององคก์ารส่วนราชการ 
 วุฒิสาร ตันไชยและคณะ (2547) ศึกษาเร่ือง “การประเมินผลองค์การมหาชนและ
หน่วยงานในก ากบัของรัฐ” เป็นการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ไดม้อบหมายให้สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นผูด้  าเนินการโดย
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาถึงความเหมาะสมของพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชนพ.ศ. 2542 และ
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การบงัคบัใชก้ฎหมาย 2)ประเมินผลการบริหารการจดัการของหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองคก์าร
มหาชนและหน่วยงานในก ากับของรัฐเม่ือเปรียบเทียบกับเจตนารมณ์ของการจดัตั้ง  3 ) 
ประเมินผลการด าเนินงานขององคก์ารมหาชนเม่ือเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคข์องการจดัตั้งและ
4) ศึกษาถึงแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ารมหาชนและหน่วยงาน
ในก ากบัของรัฐโดยผลการศึกษาพบวา่ องคก์ารมหาชนและหน่วยงานในการก ากบัของรัฐสามารถ
ออกเป็น 4 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มที ่1 หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธ์ิในการบรรลุภารกิจและความเป็นองคก์าร
มหาชนเก้ือหนุนต่อความส าเร็จกลุ่มที่ 2 หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธ์ิในการบรรลุภารกิจแต่ความเป็น
องคก์ารมหาชนมิไดเ้ก้ือหนุนต่อความส าเร็จโดยตรง กลุ่มที่ 3 หน่วยงานที่ประเมินผลสัมฤทธ์ิได้
ล าบากแต่ความเป็นองคก์ารมหาชนเก้ือหนุนต่อการด าเนินภารกิจ กลุ่มที่ 4 หน่วยงานที่ตอ้งมีการ
พจิารณาทบทวน รวม 
 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 Martijn L.P. Groenleer (2014) ศึกษาเร่ือง “ องคก์ารมหาชน: กลยทุธ์การจดัการ ความ
ถูกตอ้งตามกฎหมายและการพฒันา ของหน่วยงานของส านกังานยาแห่งสหภาพยโุรป (EMA) และ
ส านักงานความปลอดภยัดา้นอาหารแห่งสหภาพยโุรป (EFSA)” ผูว้จิยัไดใ้ชว้ิธีการวจิยัเชิงคุณภาพ 
โดยศึกษาจากเอกสารและการสัมภาษณ์เจา้หน้าที่ทั้ง 2 หน่วยงาน ผูเ้ช่ียวชาญระดบัชาติ  ผูท้รงคุณวุฒิ
จาก EU และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหรือผูม้ารับบริการขององค์การทั้งสองแห่ง โดยท าการคน้หาผล
การปฏิบติังานทั้งสองแห่ง ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ส านักงานยาแห่งสหภาพยโุรป (EMA) มีผลการ
ปฏิบติังานที่ดีกว่าส านักงานความปลอดภยัด้านอาหารแห่งสหภาพยโุรป (EFSA) ในดา้นกลยทุธ์
การจดัการ ความถูกตอ้งตามกฎหมายและการพฒันาองค์การและถือเป็นเงื่อนไขส าคัญของการ
ปฏิบตัิงานที่มีประสิทธิภาพ 
 Silvia Testarmata and other (2010) ศึกษาเร่ือง “ ความเป็นอิสระขององคก์ารมหาชน” 
โดยผูว้จิยัไดศ้ึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งการจดัการภาครัฐ ทฤษฎีองค์การมหาชนที่เก่ียวขอ้ง
ในประเด็นเร่ืองการตรวจสอบและความรับผิดชอบขององคก์ารมหาชนและศึกษาประเด็นความ
ขดัแยง้ระหว่างองคก์ารมหาชนกบัเป้าหมายทางการเมือง ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาองคก์ารมหาชน  
3 แห่ง ไดแ้ก่ หน่วยงานสรรพากร (AE) สถาบนัประกนัสังคมแห่งชาติ (INPS)และส านักงานการ
จดัซ้ือจดัจา้งแห่งชาติ (CONSIP) ในประเทศอิตาลี ผลการศึกษาพบว่าความมีอิสระในรูปแบบการ
ให้อิสระแบบองคก์ารมหาชนและการประสานงานระหวา่งนโยบาย เป็นปัจจยัที่ท  าให้เกิดผลลพัธท์ี่ดีขึ้น
โดยเฉพาะการก ากบัดูแลและการควบคุมองคก์ารมหาชนตอ้งกระท าเท่าที่จ  าเป็น  
 Jan Wynen and other (2014) ศึกษาเร่ือง “วฒันธรรมที่มุ่งเนน้นวตักรรมในภาครัฐ: การ
บริหารจดัการแบบอิสระและการควบคุมผลลัพธ์ที่น าไปสู่นวตักรรม”  เป็นการศึกษาเก่ียวกับ



 

 

128 

การตรวจสอบผลกระทบของลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข ้องกับการจดัการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) 
เพื่ออธิบายถึงวฒันธรรมที่ มุ่งเน้นนวตักรรมภายในองค์กรภาครัฐ ตามแนวคิดของ NPM ผล
การศึกษา พบว่าความเป็นเอกภาพในการบริหารจดัการที่เพิ ่มขึ้นรวมกับการควบคุมผลลัพธ์
ขององค์การมีส่วนส าคญัต่อวฒันธรรมที่มุ่งเน้นด้านนวตักรรมมากขึ้นในองค์กร  ซ่ึงจากการ
ส ารวจองค์การมหาชนหลายประเทศของหน่วยงานภาครัฐกว่า 200 แห่ง ผูว้ ิจยัได้ทดสอบ
อิทธิพลของการเป็นอิสระขององค ์กรและการควบคุมผลล ัพธ์ พบว่าวฒันธรรมที่ มุ่งเน้น
นวตักรรม ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการระดับสูงและการควบคุมผลการปฏิบตัิงานที่ดีมี
ผลเป็นไปในทางบวก แต่ผลความสมัพนัธ์ระหวา่งความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลมีผลเป็น
ลบต่อผลลพัธท์ี่ไดจ้ากการควบคุม 
 Koen Verhoest and Jan Wynen (2016) ศึกษาเร่ือง “ความจ าเป็นในการใช้เทคนิคการ
จดัการผลลัพธ์ขององค์การมหาชน :การทบทวนบทบาทของลักษณะองค์กรขั้นพื้นฐาน” เป็น
การศึกษาถึงขอบเขตของการใชเ้ทคนิคการจดัการประสิทธิภาพที่แตกต่างกนัภายในองคก์รภาครัฐ
อิสระที่เรียกว่า องค์การมหาชนโดยผูว้ ิจยัได้เก็บขอ้มูลองค์การมหาชนจ านวนกว่า 400แห่ง 
จากหลากหลายประเทศ โดยศึกษาประเด็นการก าหนดเป้าหมายและการติดตามผลการปฏิบติังาน
ภายในองคก์าร การวางแผนขององค์การตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรภายในองค์การ โดย
การศึกษา พบวา่ การควบคุมผลลพัธ์ภายนอกจากรัฐมนตรีและกระทรวงตน้สังกัดมีผลต่อการ
ใช้เทคนิคการจดัการประสิทธิภาพขององค์การมหาชน อย่างไรก็ตามแต่ละเทคนิคการจดัการ
ประสิทธิภาพจะแตกต่างกนัไปตามตวัแปรขององคก์รที่เฉพาะเจาะจง 
 Matthew Flinders(2004) ศึกษาเร่ือง “การกระจายอ านาจการจดับริการสาธารณะใน
องักฤษ”  โดยผูว้ิจยัไดศ้ึกษาโครงสร้างระบบราชการขององักฤษ พบว่า โครงสร้างราชการขององักฤษ มี
การเติบโตที่ซับซอ้นมากขึ้นเร่ือยๆ แนวโน้มน้ีก่อให้เกิดค  าถามมากมายเก่ียวกบัดา้นความสมัพนัธ์
ระหว่างรัฐกับสังคมและการออกแบบรวมถึงการใช้นโยบายสาธารณะ ภายหลังรัฐบาลพรรค
แรงงานชนะการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมปีค.ศ. 1997 ไดมี้การกล่าวถึงการจดัตั้งองคก์ารมหาชน
ในสหราชอาณาจกัร โดยมีการอภิปรายในวงกวา้งเกี่ยวกับอนาคตขององักฤษและวิธีการของ
พรรคแรงงาน โดยเฉพาะรัฐบาลไดเ้พิม่ขอบเขตอ านาจการจดับริการสาธารณะในสหราชอาณาจกัร
มากขึ้น และถือวา่เป็นวธีิการที่ดีและมีประสิทธิภาพที่ดี 
 Paolo Fedele and other (2007) ศึกษาเร่ือง “ การแบ่งแยกอ านาจ การควบคุมตนเอง
และขอ้ตกลงการควบคุมตนเอง” เป็นการศึกษา การเผยแพร่แนวคิดขององคก์รก่ึงอิสระ(องคก์าร
มหาชน)เพือ่การปฏิบตัิหน้าที่จดับริการสาธารณะในอิตาลี การวิจยัมุ่งการตรวจสอบปัญหาทัว่ไป
เก่ียวกบัความเป็นอิสระและการควบคุมหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่หน่วยงานส่วนราชการปกติขอ้คน้พบ
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ที่น่าสนใจส าหรับการอภิปรายดา้นวิชาการระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัในการพิจารณาขอ้สญัญา
ความเป็นหน่วยงานอิสระ อิทธิพลของบริบททางการเมืองและการปกครอง บทบาทของการควบคุมซ่ึง
เป็นปัจจยัที่จะน ามาใชใ้นการอธิบายรูปแบบของหน่วยงาน และขอ้พจิารณาวา่หน่วยงาน "สมยัใหม่" นั้น 
ควรมีหลากหลายรูปแบบและไม่ใชว้ธีิการควบคุมแบบหน่วยงานราชการแบบปกติโดยทัว่ไป 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดที่เก่ียวข้อง ผูว้ิจัยได้น าแนวคิดและงานวจิยั
ที่เก่ียวขอ้ง มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองค์การมหาชน
ในประเทศไทย ประกอบดว้ย ขั้นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการรูปแบบการจดัการ
องค ์การมหาชนในประเทศไทย ขั้นการสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองค ์การมหาชนใน
ประเทศไทย ขอ้มูลโดยวิภาษวิธี (diarectic method) ขั้นการประชุมเชิงนโยบายเพื่อหาแนวทาง
พฒันารูปแบบองคก์ารมหาชน ดงัแผนภาพดงัน้ี 
 
 

กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 4 กรอบแนวคิดการวจิยั 

รูปแบบการจดัการ
องคก์ารมหาชนใน

ประเทศไทย 

-แนวคิดเก่ียวกบัการสังเคราะห์ 
-แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบ  
-แนวคิดเก่ียวการจดัการ  
-แนวคิดเก่ียวกบัการจดับริการ
สาธารณะ 
-แนวคิดเก่ียวกบัรัฐประศาสนศาสตร์
หรือการบริหารรัฐกิจ 
-แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารภาครัฐ  
-แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารมหาชนใน
ต่างประเทศ 
-แนวคิดเก่ียวกบัองคก์ารมหาชนใน
ประเทศไทย 
-งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง  
 

วิเคราะห์ขอ้มูลเอกสารและ 
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

สงัเคราะห์ขอ้มูลโดย  
วภิาษวิธี (diarectic method)
การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
 

การประชุมเชิงนโยบาย 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 การวิจยัเร่ือง การสงัเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทยเป็นการ
วจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร (Document Analysis) 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก(Indepth Interview) และการประชุมเชิงปฏิบตัิการ(Workshop) โดยใช้
เทคนิคการสงัเคราะห์แบบวภิาษวธีิ(dialectic) ของเฮเกล(Hegel) และคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx)  
 เพื่อให้การวิจยัด าเนินไปตามระเบียบและสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการวิจยัที่
ก  าหนดไว ้ ผูว้จิยัไดก้  าหนดขั้นตอนการด าเนินการวจิยัออกเป็น 3ขั้นตอน  ไดแ้ก่ 
 ขั้นตอนที่ 1เป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการรูปแบบการจดัการองค์การ
มหาชนในประเทศไทย โดยวิเคราะห์เอกสารและวิเคราะห์เน้ือหารวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึก(Indepth 
Interview)ผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการรูปแบบการจดัการ
องคก์ารมหาชนในประเทศไทยเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลตามวตัถุประสงค ์
 ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนใน
ประเทศไทย โดยผูว้ิจยัได้ก าหนดวิธีการศึกษาไวค้ือ 1)วิเคราะห์เอกสารและวิเคราะห์เน้ือหา   
2)การสัมภาษณ์เชิงลึก(Indepth Interview)ผูเ้ช่ียวชาญองคก์ารมหาชนและผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน
3)การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ(Workshop) โดยใช้เทคนิคการสังเคราะห์แบบวิภาษวิธี(dialectic) 
ของเฮเกล(Hegel)และคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ซ่ึงมีโครงสร้างสังเคราะห์แบ่งออกเป็นสามส่วน
ได้แก่ ขอ้สรุปเดิม(thesis) การต่อตา้นขอ้สรุปเดิม(anti-thesis) และการสังเคราะห์ขอ้สรุปเก่ากับใหม่
(synthesis) 
 ขั้นตอนที่ 3 ประชุมสมัมนาเพือ่ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่การปรับปรุงและพฒันา
รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทย 

 สามารถสรุปขั้นตอนการวจิยั ไดด้งัแผนภาพดงัน้ี 
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แผนภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนในการวจิยั 

 
 
 
 
 
 

ปัจจัยน ำเข้ำ ผลทีไ่ด้ กระบวนกำร 

 

ขั้นตอนที ่1 การศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานความตอ้งการรูปแบบ
การจดัการมหาชนในประเทศ
ไทย 

 

ขั้นตอนที ่2 การสังเคราะห์
รูปแบบการจดัการองคก์าร
มหาชนในประเทศไทย 

ขั้นตอนที ่3ขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายในการจดัการ
องคก์ารมหาชนในประเทศ
ไทย 

-วิเคราะห์เอกสารและเน้ือหา
เก่ียวกบัรูปแบบการจดัการ
องคก์ารมหาชน 
-สัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ
และผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน
และผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน
จ านวน 4คน 
 

รูปแบบการจดัการองคก์าร
มหาชนในประเทศไทย 

 
 

ไดข้อ้สรุปพื้นฐานและความ
ตอ้งการรูปแบบการจดัการ
องคก์ารมหาชนในประเทศไทย 

-การประชุมเชิงนโยบาย(Policy 
meeting) ผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน
จ านวน 38 คนและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 
 

-วิเคราะห์เอกสารและเน้ือหา 
-สัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน 

-การประชุมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ
(Workshop) ผูบ้ริหารองคก์าร
มหาชน จ านวน 38 คน 
- 

ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่
พฒันาปรับปรุงรูปแบบการ
จดัการองคก์ารมหาชนใน
ประเทศไทย 
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 โดยแบ่งขั้นตอนการศึกษาตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 
ขั้นตอนที่ 1 วัตถุประสงค์เพ่ือกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำนและควำมต้องกำรรูปแบบกำรจัดกำรมหำชน
ในประเทศไทย 
 ผูว้จิยัใชว้ธีิการด าเนินการทางวจิยัดงัน้ี 

1. กำรวิเครำะห์เอกสำรและเน้ือหำ  (Documentary  and content Analysis)ไดแ้ก่ การ
ทบทวนวรรณกรรม 13ประเภท คือ 1) หนงัสือ 2) หนงัสืออา้งอิง 3) วารสารและจุลสาร 4) ข่าวสาร 
5) หนังสือพิมพ ์6) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 7) รายงานการวิจยั 8 ) วทิยานิพนธ ์9) สาร
นิพนธ ์10) เอกสารส่ิงพิมพอ่ื์นๆ ไดแ้ก่ รายงานการประชุม รายงานรายงานประจ าปีของหน่วยงาน
องค์การมหาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวขอ้ง 11) ฐานขอ้มูล เช่น ฐานขอ้มูลองคก์ารมหาชน 
ฐานขอ้มูล ก.พ.ร. ฐานขอ้มูลการวิจยัระดบัชาติและระดบัสากล 12) ระบบเครือข่าย เวบ็ไซตข์อง
หน่วยงาน 13) กฎหมายต่างๆที่เก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ และ
หนงัสือราชการ 

1.1 กำรคัดเลือกเอกสำรส าหรับการคดัเลือกเอกสารประเภทงานวจิยัและวารสารเพื่อ
การวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ก าหนดเอกสารและเน้ือหางานวิจยัและวารสารต่างประเทศที่อยู่
ฐานขอ้มูลสากลทัว่ไปหรือระดบันานาชาติ ไดแ้ก่  ISI, SCOPUS, SJR  ส่วนงานวิจยัหรือวารสาร
ภาษาไทยที่หรือวารสารการวิจยัในระดบัชาติ จะท าการพิจารณาวารสารในฐานขอ้มูล TCI ฐาน 1
เป็นส าคญัโดยผูว้จิยัจะน าขอ้มูลมาพจิารณาเพือ่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

1.2 วิธีกำรวเิครำะห์เอกสำรผูว้จิยัมีวธีิการวเิคราะห์เอกสาร ดงัน้ี 
1.2.1 ผูว้ิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลที่ไดจ้ากเอกสารตามความมุ่งหมาย

ของการวจิยั 
1.2.2 ผูว้ิจยัใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ได้แก่การ

แสวงหาความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลจากแหล่งที่แตกต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชว้ธีิการตรวจสอบสามเส้า 
(Triangulation) Denzin (1978) ซ่ึงมีวธีิการโดยละเอียดดงัน้ี (สุภางค ์จนัทรวานิช, 2543:128-159) 

1.2.2.1 การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation)ใชก้ารรวบรวม
ขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั ที่มาจากแหล่งต่างกนั 

1.2.2.2 การตรวจสอบสามเส้าด ้านทฤษฎี  (TheoryTriangulation)ได้ใช้
ทฤษฎีตามที่กล่าวไวใ้นบทที่ 2 เป็นเคร่ืองตรวจสอบ 

1.2.2.3 การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้จิยั (InvestigatorTriangulation) ใชข้อ้มูล
จากผูว้จิยัลายคนที่วิจยัในเร่ืองเดียวกนัมาตรวจสอบวา่ไดข้อ้มูลและผลการวจิยัตรงกนัหรือไม่ 
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1.2.2.4 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological 
Triangulation) คือ การใชว้ธีิเก็บรวบรวมขอมู้ลที่แตกต่างกนัเพือ่รวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั 

2. กำรสัมภำษณ์เชิงลึก(Indepth interview)กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ผูเ้ช่ียวชาญด้าน
องคก์ารมหาชน จ านวน  5  คน และผูบ้ริหารองค์การมหาชนในประเทศไทย จ านวน 4 คน โดย
ผูว้ิจยัใชว้ิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง(Purposive Selection)โดยก าหนดคุณสมบติัหรือเกณฑค์ดัเลือก
ดงัน้ี                                     

2.1 เกณฑ์คดัเลือกกลุ่มเป้ำหมำย 
2.1.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นองคก์ารมหาชน จ านวน  5  คน ประกอบดว้ย 

2.1.1.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวจิยัเก่ียวกบัองคก์ารมหาชน จ านวน 1 คน โดย
พิจารณาจากผูม้ีประสบการณ์ด ้านการวิจยัเก่ียวกับองค์การมหาชนไม่น้อยกว่า 10 ปี และมี
ผลงานวจิยัองคก์ารมหาชนเป็นที่ประจกัษต่์อสงัคมและเป็นที่ยอมรับในทางวชิาการ 

2.1.1.2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นองคก์ารมหาชนและการจดัการภาครัฐ  จ  านวน 1 คน 
โดยพิจารณาจากผูม้ีประสบการณ์ด้านวิชาการเกี่ยวกับองค์การมหาชนและการจดัการภาครัฐ
ไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี  

2.1.1.3 ผูเ้ช่ียวชาญด้านนโยบายและองค์การมหาชนในประเทศและ
ต่างประเทศ จ านวน 1 คน โดยพิจารณาจากผูม้ีประสบการณ์เก่ียวขอ้งในดา้นนโยบาย องคก์าร
มหาชนในประเทศและต่างประเทศไม่นอ้ยกวา่ 10  ปี 

2.1.1.4 ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัการภาครัฐและนโยบายสาธารณะจ านวน 
1 คน โดยพจิารณาจากผูมี้ประสบการณ์ในดา้นนโยบายหรือเก่ียวกบัการจดัการองคก์ารภาครัฐไม่
นอ้ยกวา่ 7 ปี  

2.1.1.5 ผูเ้ชี่ยวชาญด ้านรัฐศาสตร์จ  านวน 1 คนโดยพิจารณาจากผูมี้
ประสบการณ์ในดา้นวชิารัฐศาสตร์หรือเก่ียวกบัการจดัการองคก์ารภาครัฐไม่นอ้ยกวา่ 7 ปี  

2.1.2 คุณสมบัติหรือเกณฑ์คัดเลือกผูบ้ริหารองค์การมหาชนในประเทศไทย 
จ านวน 4 คน โดยผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาผลจากงานวจิยัของวุฒิสาร ตนัไชย และคณะ(2547) มาช่วยใน
ก าหนดการคดัเลือกผูแ้ทนหรือผุบ้ริหารองคก์ารมหาชนในแต่ละกลุ่ม ซ่ึงประกอบดว้ย 

2.1.2.1 ผูแ้ทนของผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนหรือประธานที่ประชุมองคก์าร
มหาชนแห่งประเทศไทย จ านวน 1 คน 

2.1.2.2 ผูบ้ริหารองค์การมหาชนจากกลุ่มองคก์ารมหาชนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ในการบรรลุภารกิจกลุ่มเป้าหมายคือ ผูบ้ริหารส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(องคก์ารมหาชน) จ านวน 1 คน 
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2.1.2.3 ผูบ้ริหารองค์การมหาชนจากกลุ่มองค์การมหาชนที่ต้องมีการ
พจิารณาทบทวนกลุ่มเป้าหมายคือ ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อยา่งย ัง่ยนื(องคก์ารมหาชน) จ านวน  1 คน 

2.1.2.4 ผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนจากกลุ่มองคก์ารมหาชนที่มีการตอบสนอง
ภารกิจใหม่ กลุ่มเป้าหมายคือ ผูบ้ริหารศูนยคุ์ณธรรม(องคก์ารมหาชน) จ านวน 1คน 

2.2 กลุ่มเป้ำหมำย ที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด ซ่ึงผู้วิจัยใช้วิธีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก 
คร้ังนี้ ได้แก่ 

2.2.1 ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูเ้ช่ียวชาญ ทางดา้นองคก์ารมหาชน ประกอบดว้ย 
2.2.1.1 รองศาสตราจารยว์ฒิุสาร ตนัไชย  ดา้นการวิจยัเก่ียวกบัองคก์ารมหาชน 

(เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล ้าและอดีตหัวหน ้าคณะว ิจยัการปฏิรูปองค ์การ มหาชน 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 

2.2.1.2 รองศาสตราจารย ์ดร.เสน่ห์ จุย้โต ผูเ้ช่ียวชาญดา้นองคก์ารมหาชน
และการจดัการภาครัฐ   

2.2.1.3 อาจารย ์ดร.อรพินท์ สพโชคชัย  ผู เ้ช่ียวชาญดา้นนโยบายและ
องคก์ารมหาชนในประเทศและต่างประเทศ (อดีตประธาน อ.ก.พ.ร. เก่ียวกบัการเผยแพร่และการมี
ส่วนร่วมในการพฒันาระบบราชการ และคณะกรรมการศึกษาการปฏิรูปองคก์ารมหาชน) 

2.2.1.4 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อิศเรศ ศนัสนียว์ทิยกุล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
จดัการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ 

2.2.1.5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนศกัด์ิ  สายจ าปา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรัฐศาสตร์ 
การปกครองและองคก์ารภาครัฐ 

2.2.2 ผูบ้ริหารองค์การมหาชนมีคุณสมบตัิตามเกณฑ์ที่ก  าหนด ซ่ึงผูว้ิจยัใช้
วธีิการสมัภาษณ์เชิงลึก คร้ังน้ีประกอบดว้ย 

2.2.2.1 นายสถิตยพ์งษ์ สุดชูเกียรติ ผูอ้  านวยการสถาบันบริหารจดัการ
ธนาคารที่ดิน(องคก์ารมหาชน) และประธานที่ประชุมผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน 

2.2.2.2 ดร.สุรชยั รัตนเสริมพงศ ์รองผูอ้  านวยการส านักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ(องคก์ารมหาชน) 

2.2.2.3 นายสมจินต ์ชาญกระบี่ ผูจ้ดัการส านกังานพื้นที่พเิศษเมืองโบราณ
อู่ทอง(อพท.7) องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน) 

2.2.2.4 นายยงจิรายุ อุปเสน ผูจ้ ัดการฝ่ายยุทธศาสตร์  ศูนยคุ์ณธรรม 
(องคก์ารมหาชน) 
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3. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผูว้ิจัยได้สร้างขึ้นจากแนวคิด  

ทฤษฎี  และงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งและเป็นเคร่ืองมือที่พฒันาเพือ่ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัการวิจยัใน
คร้ังน้ี  ซ่ึงเคร่ืองมือส าหรับการวจิยัในแต่ละขั้นตอนประกอบดว้ย แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใชก้ารวิจยั
จ  านวน  1 ฉบบั โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.1 ศึกษาเอกสารการสร้างแบบวเิคราะห์เอกสารที่ใชใ้นการวจิยั 
3.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยใหค้รอบคลุมเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการองคก์าร

มหาชนในประเทศไทย 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  โดยน าแบบวิเคราะห์เอกสารไปปรึกษา

ผูเ้ช่ียวชาญ  5  ท่าน  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา และภาษาที่ใชแ้ลว้น ามาหาค่า IOC 
ของแบบสมัภาษณ์ (Index  of  Item  Objective  Congruence :  IOC) โดยก าหนดเกณฑพ์จิารณาคือ 

  เห็นวา่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน +1 
  ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน 0 
  เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง  ใหค้ะแนน - 1 
  การวิเคราะห์ขอ้มูลความเหมาะสมสอดคลอ้งของแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใชใ้น

การศึกษาความต้องการโดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค  านวณตามสูตร  (Hemphill  and  
Website, 1950: 325 – 342;พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2543: 117) 

IOC  = ∑R 
     N 
  ∑R  = ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
  N  = จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

   น าขอ้มูลที่รวบรวมความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญมาค านวณหาค่า  IOC  โดยใช้
ดัชนีความสอดคล้อง(Index  of  Item  Objective  Congruence) เพื่อหาข้อแนวค าถามที่ มีความ
เที่ยงตรงสูงและมีความชดัเจนมาใชเ้ป็นแนวทางในการสมัภาษณ์ ซ่ึงผลการค านวณหาค่า  IOC ของ
ขอ้ค  าถามมีค่าอยู่ที่ 0.86 ซ่ึงถือว่ามีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้แล้ว  ผูว้ิจยัได้น ามาสร้างแนวทางการ
สมัภาษณ์เชิงลึกแล้วให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความครอบคลุมเน้ือหา และความตรงของเน้ือหา
(Valid and Reliable)ของขอ้ค  าถามให้ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการอีกคร้ังก่อนน าไปสมัภาษณ์เชิงลึกกบั
ผูท้รงคุณวฒิุ ผูเ้ช่ียวชาญองคก์ารมหาชนและผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนต่อไป 

   จากการสร้างแนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการองค์การ
มหาชนในประเทศไทยสามารถสรุปไดด้งัแผนภาพที่6 
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แผนภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการ
องคก์ารมหาชนในประเทศไทย 

  

ตารางที่ 6  สรุปขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทย 
 
วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ 

1.การศึกษาขอ้มูล
พื้นฐานและความ
ตอ้งการรูปแบบการ
จดัการมหาชนใน
ประเทศไทย 

1.1 วเิคราะห์
เอกสาร 

 
 

วรรณกรรม 13 
ประเภทเช่น เอกสาร 
ต ารา หนงัสือ กฎหมาย 
ฯลฯ 

-แบบวเิคราะห์เอกสารที่
สร้างขึ้น เพือ่ใชก้าร
วเิคราะห์เน้ือหา(Content  
Analysis) 

1.2 การสมัภาษณ์
เชิงลึก 

 

ผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่
ผูเ้ช่ียวชาญองคก์าร
มหาชนจ านวน 5 คน 
และผูบ้ริหารองคก์าร
มหาชน 4 คน 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 

 
 
 
 

ศึกษาเอกสารเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทย 

วเิคราะห์เน้ือหา 

น าแนวทางการสมัภาษณ์เชิงลึกไปปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทย 
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ขั้นตอนที่  2  วัตถุประสงค์เพ่ือสังเครำะห์รูปแบบกำรจัดกำรองค์กำรมหำชนในประเทศไทย 
 ผูว้จิยัมีวิธีการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. วิธีด ำเนินกำรวิจัย  ผูว้จิยัจะศึกษาขอ้มูลเพือ่การสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์าร
มหาชนในประเทศไทย  จากการวิเคราะห์เอกสารและเน้ือหา การสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญ และ
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการของผูบ้ริหารหรือผูแ้ทนองคก์ารมหาชน จ านวน 38 คน ซ่ึงมาจาก
องค์การมหาชนทัว่ประเทศที่จดัตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในการจดัตั้ง จ  านวน 38 แห่ง (จาก
จ านวน 39 แห่ง)โดยผูว้ิจัยใช้เทคนิคการสังเคราะห์แบบวิภาษวิธี(dialectic) ของเฮเกล (G.W.F. 
Hegel)และคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx)โดยมีกระบวนการสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองค์การ
มหาชนในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่  

1.1 การวิเคราะห์เพือ่หาขอ้สรุปเดิม(thesis) โดยผูศ้ึกษาใชว้ิธีการวเิคราะห์เอกสาร
(Documentary Analysis)และการวิเคราะห์เน้ือหา(Content  Analysis) รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก             
จากขั้นตอนที่ 1 และผลการประชุมความคิดเห็นของการสมัมนาผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนมาพจิารณา  

1.2 การต่อตา้นขอ้สรุปเดิม(anti-thesis) จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการของ
ผูบ้ริหารหรือผูแ้ทนองคก์ารมหาชน จ านวน 38 คน ซ่ึงมาจากองคก์ารมหาชนทัว่ประเทศที่จดัตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกาในการจดัตั้ง จากจ านวน 38 แห่ง โดยศึกษาประเด็นขอ้ขดัแยง้ ในประเด็น
ต่างๆเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชน รวมทั้งวิเคราะห์เปรียบขอ้มูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกของผูเ้ช่ียวชาญองคก์ารมหาชนและผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน  

1.3 การสังเคราะห์ขอ้สรุปเก่ากบัใหม่(synthesis)จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ
ของผูบ้ริหารหรือผูแ้ทนองคก์ารมหาชนที่จดัตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในการจดัตั้ง จ  านวน 38 คน 
และผลจากการสมัภาษณ์เชิงลึกของผูเ้ช่ียวชาญองคก์ารมหาชนและผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนเพือ่หา
ความเห็นร่วม จนน าไปสู่การสร้างรูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทยดงัแผนภูมิที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

138 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการสงัเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทย 
 

2. กลุ่มเป้ำหมำย ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ 

  ในขั้นตอนน้ี ผูว้ิจยัจะใชว้ิธีศึกษาจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตัิการ(Workshop) 
ของผูบ้ริหารหรือผูแ้ทนองคก์ารมหาชน จ านวน 38 คนซ่ึงมาจากองคก์ารมหาชนทัว่ประเทศที่จดัตั้ง
ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในการจดัตั้งตามพระราชบญัญตัิองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จ านวน 38 
แห่ง ไดแ้ก่ 

2.1 ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  
2.2 ส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)  
2.3 องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พเิศษเพือ่การท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)  
2.4 ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์ารมหาชน) 
2.5 สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)  
2.6 สถาบนับริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องคก์ารมหาชน)  
2.7 ส านกังานพฒันาพงิคนคร (องคก์ารมหาชน)  
2.8 สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน)  

การต่อตา้นขอ้สรุปเดิม(Antithesis) การสังเคราะห์ขอ้สรุปเก่ากบัใหม่(Synthesis) 

ขอ้สรุปใหม่(New thesis) 
 

ขอ้สรุปเดิม(Thesis) การต่อตา้นขอ้สรุปเดิม(Antithesis) 

การสังเคราะห์ขอ้สรุปเก่ากบัใหม่(Synthesis) 

ขอ้สรุปใหม่(New thesis) 
 

การต่อตา้นขอ้สรุปเดิม
(Antithesis) 

การสังเคราะห์ขอ้สรุปเก่ากบัใหม่(Synthesis) 

ขอ้สรุปใหม่(New thesis) 
 

รูปแบบกำรจัดกำรองค์กำรมหำชนในประเทศไทย 
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2.9 ส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพือ่นบา้น (องคก์ารมหาชน)  
2.10 สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)  
2.11 สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน) 
2.12 ส านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 
2.13 ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

(องคก์ารมหาชน) 
2.14 ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) 
2.15 องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน)  
2.16 ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
2.17 ส านกังานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 
2.18 ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 
2.19 สถาบนับริหารกองทุนพลงังาน (องคก์ารมหาชน) 
2.20 ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ (องคก์ารมหาชน) 
2.21 สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
2.22 สถาบนัเพือ่การยติุธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 
2.23 ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) 
2.24 หอภาพยนตร์ (องคก์ารมหาชน) 
2.25 ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) 
2.26 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
2.27 ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)  
2.28 สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
2.29 สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
2.30 สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ าและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 
2.31 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
2.32 ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววทิยาศาสตร์ (องคก์ารมหาชน) 
2.33 สถาบนัระหวา่งประเทศเพือ่การคา้และการพฒันา (องคก์ารมหาชน) 
2.34 โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 
2.35 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
2.36 โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน)  
2.37 สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน) 
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2.38 สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
3. เคร่ืองมือและกำรเก็บรวบข้อมูล 

  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
3.1 แบบวเิคราะห์เอกสารที่สร้างขึ้นเพือ่ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
3.2 แบบบนัทึกขอ้มูลหรือการจดบนัทึกภาคสนาม (Field Note) และการบนัทึกเสียง

การประชุม โดยการอดัเทปเสียงเพือ่ถอดประเด็นต่างๆโดยน ามาเรียบเรียงประเด็น เพือ่น าไปสู่การ
สงัเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทย   

 
ตารางที่ 7 สรุปขั้นตอนที่ 2 การสงัเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทย 

วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ 
2.เพือ่สงัเคราะห์
รูปแบบการจดัการ
องคก์ารมหาชนใน
ประเทศไทย 

2.1วิเคราะห์เอกสาร 
 
 

 

วรรณกรรม 13 
ประเภทเช่น เอกสาร 
ต ารา หนงัสือ วารสาร 
กฎหมาย ฯลฯ 

-แบบวเิคราะห์เอกสารที่
สร้างขึ้น ใชก้าร
วเิคราะห์เน้ือหา(Content  
Analysis) 

2.2 การสมัภาษณ์เชิง
ลึก 

 

- ผูเ้ช่ียวชาญองคก์าร
มหาชนจ านวน 5 คน-
และผูบ้ริหารองคก์าร
มหาชน 4 คน 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 

2.3 การ
ประชุมสมัมนาเชิง
ปฏิบตัิการ
(Workshop)  

ผูบ้ริหารหรือผูแ้ทน
องคก์ารมหาชน 
จ านวน 38 คน ซ่ึงมา
จากองคก์ารมหาชนทัว่
ประเทศที่จดัตั้งขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาใน
การจดัตั้ง และผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 
 

-แบบบนัทึกขอ้มูลหรือ
การจดบนัทึกภาคสนาม 
(Field Note)  
-แบบสงัเกต และ 
-การบนัทึกเสียงการ
ประชุม โดยการอดัเทป
เสียง 
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ขั้นตอนที่  3 วัตถุประสงค์เพ่ือเศึกษำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรจัดกำรองค์กำรมหำชนใน
ประเทศไทย 
 ผูว้จิยัมีวิธีการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1. วิธีด ำเนินกำรวิจัย  การประชุมเชิงนโยบายของผูบ้ริหารหรือผูแ้ทนองค์การมหาชน 
และการสมัภาษณ์เชิงลึก 

2. กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ในกำรศึกษำ 
  ผูบ้ริหารหรือผูแ้ทนองค์การมหาชน จ านวน 38 คน ซ่ึงมาจากองคก์ารมหาชนทัว่
ประเทศที่จดัตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในการจดัตั้งตามพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 

3. เคร่ืองมือและกำรเก็บรวบข้อมูล 
  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

3.1 แบบสมัภาษณ์ ซ่ึงน าขอ้มูลมาจากการสมัภาษณ์เชิงลึกในขั้นตอนที่ 1  
3.2 แบบบนัทึกขอ้มูลหรือการจดบนัทึกภาคสนาม (Field Note) และการบนัทึกเสียง

การประชุม โดยการอดัเทปเสียง  ส่วนการรวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้ะน าขอ้มูลจากการบนัทึกเสียงมา
ถอดเทป/ MP3 เพื่อถอดประเด็นต่างๆโดยน ามาเรียบเรียงประเด็น เพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์
รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศ 

 
ตารางที่ 8 สรุปขั้นตอนที่ 3 การศึกษาขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการจดัการองค์การมหาชนใน

ประเทศไทย 
วตัถุประสงค ์ วธีิการ กลุ่มเป้าหมาย/เอกสาร เคร่ืองมือ 

3.เพือ่ศึกษา
ขอ้เสนอแนะเชิง
นโยบายในการ
จดัการองคก์าร
มหาชนในประเทศ
ไทย 
 

3.1การประชุมเชิง
นโยบาย 

-ผูบ้ริหารหรือผูแ้ทน
องคก์ารมหาชน จ านวน 38 
คน ซ่ึงมาจากองคก์าร
มหาชนทัว่ประเทศที่จดัตั้ง
ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
ในการจดัตั้ง รวมทั้งผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง จ  านวน 10 คน 

แบบบนัทึกขอ้มูลหรือ
การจดบนัทึก
ภาคสนาม (Field 
Note) แบบสงัเกต และ
การบนัทึกเสียงการ
ประชุม โดยการอดั
เทปเสียง   

3.2 การสมัภาษณ์
เชิงลึก 

- ผูเ้ช่ียวชาญองคก์าร
มหาชนจ านวน 5 คน และ
ผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน 4 
คน 

แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเร่ือง การสังเคราะห์รูปแบบการจดัการ
องคก์ารมหาชนในประเทศไทย แบ่งผลจากการวิจยัออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนที่ 1 ผลการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการรูปแบบการจดัการองคก์าร
มหาชนในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์เอกสารและวิเคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการ
องคก์ารมหาชนรวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน
เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลตามวตัถุประสงค ์
 ขั้นตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองค์การมหาชนในประเทศ จากการ
วิเคราะห์เอกสารและเน้ือหา ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหาร
องคก์ารมหาชน และขอ้มูลจากการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ โดยใชเ้ทคนิคการสังเคราะห์แบบ
วภิาษวิธี(dialectic) ของเฮเกล (Hegel)และคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ซ่ึงมีโครงสร้างสังเคราะห์แบ่ง
ออกเป็นสามส่วนไดแ้ก่ขอ้สรุปเดิม(thesis) การต่อตา้นขอ้สรุปเดิม(anti-thesis) และการสังเคราะห์
ขอ้สรุปเก่ากบัใหม่(synthesis)  
 ขั้นตอนที่ 3 ผลของขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการ
จดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทย 
 
ขั้นตอนที่ 1 เป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการรูปแบบการจัดการองค์การมหาชนใน
ประเทศไทย  
 โดยวิเคราะห์เอกสารและวิเคราะห์เน้ือหาเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชน มี
ผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. ข้อมูลพื้นฐานองค์การมหาชนในต่างประเทศ 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญองคก์ารมหาชนเก่ียวกบั
องคก์ารมหาชนในต่างประเทศพบวา่องคก์ารมหาชนในต่างประเทศมีช่ือเรียกที่แตกต่างกนั และมี
ความหลากหลายเป็นอยา่งมาก แมแ้ต่ภายในประเทศเดียวกนั การเรียกช่ือก็ปรากฏความแตกต่างกนั 
ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัคุณลกัษณะเฉพาะขององคก์ารนั้น ๆเช่น ในประเทศสหราชอาณาจกัร(องักฤษ) เรียก
องค์การมหาชนว่า “ควอนโก”  (Quangos) (องค์การอิสระก่ึงราชการ)  หรืออาจเรียกว่า“หน่วย
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บริหารพิเศษ” (Executive Agency) ประเทศฝร่ังเศส เรียกว่า “Établissement public” (EP) สหพนัธรัฐ
เยอรมนี เรียกองคก์ารมหาชน อยู ่2 ค  า ไดแ้ก่ องคก์ารมหาชนแห่งสหพนัธรัฐ (Federal Agencies) 
เรี ยก ว่ า  “unmittelbare Bundesverwaltung” (Direct Federal Administration) แ ล ะอ งค์ก ารต าม
กฎหมายมหาชน (Bodies of Public Law) เรียกว่า “mittelbare Bundesverwaltung” (Indirect Federal 
Administration) ประเทศนิวซีแลนด์เรียกองค์การมหาชนว่า “Crown Entities”ซ่ึงนักวิชาการด้าน
นโยบายและองคก์ารในต่างประเทศ ใหค้วามเห็นในเร่ืองน้ีวา่ 

 
 องค์การมหาชนในต่างประเทศมีการเรียกช่ือแตกต่างกัน ตวัอย่างเช่น องค์การ

มหาชนของประเทศองักฤษ ไม่นิยมเรียกว่า “Public Organization”แบบประเทศไทย เพราะ
จะเกิดความสับสนเน่ืองจาก “Public Organization”จะหมายถึงองค์การภาครัฐ ซ่ึงมี
ความหมายกวา้งมาก ดงันั้นประเทศองักฤษมกัเรียกองค์การมหาชนว่า  “Executive Agency” 
หรือบางคร้ังเรียกว่าหน่วยงาน “Public Agency” ซ่ึงมีความหมายท่ีชดัเจนและส่ือความหมาย
ไดดี้กว่า (ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการภาครัฐและนโยบายสาธารณะ, 2560) 

 

  จากการที่องคก์ารมหาชนในต่างประเทศมีช่ือเรียกแตกต่างกนั ท าให้องคก์ารมหาชน
ที่ปรากฏในแต่ละประเทศ มีการแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ  ที่แยกยอ่ยออกไป ตวัอยา่งเช่น ในประเทศ
แคนาดา มีองคก์ารมหาชนอยูอ่ยา่งนอ้ย 4 ประเภท ประเทศฝร่ังเศส มี 2 ประเภท, ประเทศเยอรมนี 
มี 4 ประเภทประเทศเนเธอร์แลนด ์มี 2 ประเภท ประเทศนิวซีแลนด ์มี2ประเภท, ประเทศสเปน มี 3 
ประเภท ประเทศสวีเดน มี  2 ประเภทประเทศสหราชอาณาจักร มี  4 ประเภท และประเทศ
สหรัฐอเมริกา มี 4 ประเภท เป็นตน้ซ่ึงขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญองคก์ารมหาชนและการทบทวน
วรรณกรรมในประเทศและต่างประเทศ มีประเด็นที่เก่ียวกบัการปฏิรูปองคก์ารมหาชนในต่างประเทศที่
น่าสนใจดงัน้ี 
 

  “ในประเทศฝร่ังเศสมีการจดัตั้งองคก์รมหาชนในรูปแบบองคก์รอิสระ ซ่ึงประเทศไทย
ก็ไดรั้บแนวคิดน้ีมาเช่นกนั ท าให้มีขอ้ถกเถียงมากมาย จะให้ใชค้  าว่า “องคก์ารมหาชน” หรือ”
องคก์ารมหาชนอิสระ” เพราะแทจ้ริงแลว้ องค์กรมหาชนคือองคก์รในการก ากบัของรัฐบาล 
เพราะรูปแบบท่ีใกลเ้คียง คือ รูปแบบองคก์ร executive agency ของประเทศองักฤษ เน่ืองจาก
ขณะนั้นอังกฤษต้องการปฏิรูประบบราชการ รัฐบาลอังกฤษไม่มีเงินจ่ายหน่วยบริการ
สาธารณะ องักฤษเร่ิมทยอยขายรัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุนออกและท าการตั้งหน่วยงานภายนอก
ข้ึนมาแทนท่ี โดยรัฐบาลกลางให้เงินอุดหนุน ซ่ึงประเทศนิวซีแลนด์ไดมี้การปฏิรูปองค์การ
มหาชนหลงัประเทศองักฤษ ในสมยัก่อนนิวซีแลนดอ์ยากท่ีจะเขา้ EU แต่องักฤษปราบปัญหา
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ทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรงท าให้มีความจ าเป็นในการลดค่าใชจ่้ายในประเทศสหราชอาณาจกัร
โดยท าตดัภาระค่าใชจ่้ายในกลุ่มประเทศเครือจกัรภพออกทั้งหมด นิวซีแลนด์ก็ไดรั้บผล ท า
ให้ตอ้งมีการปฏิรูปการบริหารราชการ ส่ิงท่ีรัฐบาลนิวซีแลนด์กระท าก็คือขายหน่วยงานของ
รัฐออก แต่แตกต่างกบัประเทศองักฤษตรงท่ีรัฐบาลจะท าการตกแต่งหน่วยงานให้ดีข้ึนแลว้
ขายไดร้าคา เพราะนิวซีแลนด์เรียนรู้จากปราบการณ์ประเทศองักฤษหากขายออกทนัทีจะ
ไม่ไดร้าคา ภายหลงัการขายหน่วยงานเหล่าน้ีออก ได้ผลกลบัเป็นว่าคุณภาพการให้บริการ
สาธารณะท่ีดีข้ึน จนกระทัง่นิวซีแลนด์พบว่า ค่าใชจ่้ายลดลงแต่คุณภาพดีข้ึน  หรือต้นทุน
บางคร้ังไม่ลดลง แต่ได้ผลดีถือเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจ” (อดีตประธาน อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการ
เผยแพร่และการมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบราชการ, 2559) 

   
  ทั้งน้ีผลการการทบทวนวรรณกรรม พบว่า องคก์ารมหาชนในประเทศไทยไดมี้การ
น ารูปแบบองคก์ารมหาชนประเทศฝร่ังเศสและรูปแบบของประเทศองักฤษมาใชใ้นระยะเร่ิมแรก 
ต่อมาได้มีการน าแนวคิดองค์การมหาชนในกลุ่มประเทศยุโรปรวมทั้ งประเทศที่พ ัฒนาแล้ว 
อยา่งเช่น ประเทศนิวซีแลนด ์มาประยกุตใ์ชใ้นการปฎิรูปองคก์ารมหาชนในประเทศไทยในภายหลงั 
  โดยแนวคิดของประเทศสหราชอาณาจกัร(องักฤษ) ส านักงาน ก.พ.ไดเ้คยและน าเสนอ
แนวทางด าเนินการจดัตั้งหน่วยงานบริหารพิเศษตามแนวทางของประเทศองักฤษ ต่อคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการในเดือนธนัวาคม 2540 ไวด้งัน้ี “แนวความคิดในการจดัตั้งองคก์ารบริหารพิเศษ 
เป็นการสร้างรูปแบบการจดัโครงสร้างส่วนราชการให้มีทางเลือกอีกรูปแบบหน่ึงในการพฒันา
บริหารงานส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพคล่องตวั โดยการจดัตั้ง องคก์ารบริหารพิเศษ (Executive 
Agency) เพื่อรองรับภารกิจของภาครัฐ ที่มีการบริหารก่ึงอิสระหรือ semi autonomous” (ส านักงาน 
ก.พ., 2540) 
 2. แนวคดิการจัดต้ังองค์การมหาชนในต่างประเทศ 
  ในส่วนประเด็นการจดัตั้งองคก์ารมหาชนแต่ละประเทศจะมีหลกัการพื้นฐานในการ
จดัตั้งที่มีความคล้ายคลึงกนัและรายละเอียดแตกต่างกนัในบางประเด็น จากการศึกษาองค์การมหาชน
ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศแคนาดา ประเทศฝร่ังเศส ประเทศเยอรมนี ประเทศเนเธอร์แลนด ์
ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศสเปน ประเทศสวีเดน ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศ
สหรัฐอเมริกา นั้น   
   ผูว้ิจยัได้สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวด้านองค์การมหาชนและขอ้มูลการทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข้องผูว้ิจยัจึงได้ท  าการคัดเลือกองค์การมหาชนที่ถือว่าเป็นตน้แบบขององค์การมหาชนที่
ประสบความส าเร็จและมีลกัษณะเด่น ที่จะน ามาใชเ้ป็นตน้แบบในการศึกษาในคร้ังน้ีดว้ยกนัมีอยู ่4 
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ประเทศ ได้แก่ ประเทศฝร่ังเศส ประเทศสหราชอาณาจักร(อังกฤษ) สหพนัธรัฐเยอรมนี และ
ประเทศนิวซีแลนด ์โดยมีผลจากศึกษาดงัต่อไปน้ี 
  2.1 ประเทศฝร่ังเศส 
   เม่ือพิจารณาถึงการจดัตั้งองคก์ารมหาชนในประเทศฝร่ังเศสจะพบว่าตั้งอยูบ่น
หลกัการส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  

1. หลกัความเป็นอิสระ (L’ Autonomie) องค์การมหาชนตอ้งเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมายมหาชน มีโครงสร้างขององคก์ร ที่หลากหลาย มีงบประมาณของตนเองซ่ึงได้รับจากรัฐ
หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

2. หลักต้องมีหน่วยงานสังกัด (Principle de rattachement) หากเป็นองค์การ
มหาชนระดบัชาติจะอยูภ่ายใตก้ารดูแลของรัฐ ส่วนองคก์ารมหาชนระดบัทอ้งถ่ินจะอยูภ่ายใตก้าร
ดูแลของทอ้งถ่ินนั้น คือ เทศบาล (Commune) กลุ่มเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั และภาค  

3. หลกัการจดัท าบริการสาธารณะเฉพาะดา้น (Principe de Spécialité) การท างาน
ขององคก์ารมหาชนเป็นไปตามหลกัการกระจายอ านาจทางปกครอง โดยเป็น การกระจายอ านาจ
ตามกิจการ (Décentralisation fonctionnelle) 
  2.2 ประเทศสหราชอาณาจักร(อังกฤษ) 
   องค์การมหาชนในประเทศสหราชอาณาจักร(อังกฤษ)มีหลักการส าคัญ 3 
ประการ ไดแ้ก่  

1. มีโครงสร้างการบริหารที่ชดัเจน โดยขึ้นตรงกบัหน่วยงานตน้สงักดั แต่มีอิสระ
ในการ บริหารงานภายใน ไม่วา่จะเป็นในแง่ของการบริหารทรัพยากรเงินและทรัพยากรบุคคลแยก
ออกจากหน่วยงานตน้สงักดัอยา่งชดัเจน  

2. มีความเป็นอิสระในการด าเนินงานภายใตก้รอบของเป้าหมายและนโยบายของ
ตวัเอง ทั้งน้ี ผลการด าเนินงานในแต่ละปีจะรายงานเป็นรูปเล่ม ระบุถึงผลิตผลขององคก์รและการ
ใชจ่้ายงบประมาณ ประจ าปีต่อทั้งสาธารณะชน และต่อรัฐสภาโดยตรง  

3. การด าเนินงานขององคก์รตอ้งมีความสัมฤทธ์ิผลเพยีงพอที่จะสามารถตอบสนอง
ต่อความ ตอ้งการของสาธารณชนไดท้ั้งน้ีเพื่อการบริหารงานสาธารณะที่ดีขึ้นและการอยูร่อดของ
องคก์รเอง 
  2.3 ประเทศสหพันธรัฐเยอรมนี 

   ส าหรับการจดัตั้งองคก์ารมหาชนของสหพนัธรัฐเยอรมนีมีหลกัการส าคญั 2 ประการ 
ไดแ้ก่  
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1. การจดัตั้งองค์การมหาชนแห่งสหพนัธรัฐ เพื่อด าเนินภารกิจหลกัของรัฐบาล 

(core government functions)ตอ้งเป็นไปภายใตก้ฎหมายของรัฐสภาหากองคก์ารมหาชนแห่งใดแห่ง
หน่ึงจะมีการขยายหน่วยงานออกไปในระดับภูมิภาค (Field Offices) ก็จ  าเป็นจะต้องได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสูงหรือสภาตวัแทนมลรัฐ (Budesrat) 

2. องค์การมหาชนที่จัดตั้ งขึ้ นนั้ นจะไม่มีความเป็นนิติบุคคลเน่ืองจากถือว่า
องคก์ารเหล่าน้ีเป็นองคก์ารที่ท  างานในภาคการบริหารรัฐกิจจึงถือเป็นองคก์ารภาครัฐตามกฎหมายอ่ืน ๆ 
  2.4 ประเทศนิวซีแลนด์ 
   เม่ือพจิารณาถึงการจดัตั้งองคก์ารมหาชนในประเทศนิวซีแลนดจ์ะพบวา่ตั้งอยูบ่น
หลกัการส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่  

1. การมีสถานะทางกฎหมายที่แยกออกจากระบบบริหารงานภาครัฐปกติ 
2. การจดัตั้งองค์การมหาชนต้องมีกิจกรรมที่เน้นการยกระดับมาตรฐานการ

ให้บริการ (Improved service delivery) หากภารกิจที่องค์การด าเนินอยู่เป็นไปในเชิงพาณิชย ์
(Commercial Function) จะถูกก าหนดให้อยูภ่ายใตก้ฎหมายเอกชนหากภารกิจมิไดเ้ป็นกิจกรรมใน
เชิงพาณิชยแ์ละเนน้การจดับริการสาธารณะใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎหมายมหาชน 

   จากที่กล่าวมาขา้งต้นพอสรุปประเด็นความเหมือนและแตกต่างขององค์การ
มหาชนในต่างประเทศ (ประเทศฝร่ังเศส ประเทศสหพนัธรัฐเยอรมนี ประเทศสหราชอาณาจกัร
(องักฤษ) และนิวซีแลนด์) พอสรุปประเด็นการวเิคราะห์ได ้ดงัตารางที่ 9 ต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 9 วเิคราะห์เปรียบเทียบองคก์ารมหาชนในต่างประเทศ(ประเทศฝร่ังเศส ประเทศสหพนัธรัฐ

เยอรมนี ประเทศสหราชอาณาจกัร(องักฤษ) และนิวซีแลนด ์ 
ประเทศ 

 
 
ประเด็น 

ฝร่ังเศส เยอรมัน อังกฤษ นิวซีแลนด์ 

1.ช่ือองค์การ
มหาชน 

Établissement 
public(EP) 

Federal Agencies
หรือ “unmittelbare 
Bundesverwaltung” 
และ“mittelbare 

Bundesverwaltung” 

Executive Agency Crown Entities 
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ตารางที่ 9 วเิคราะห์เปรียบเทียบองคก์ารมหาชนในต่างประเทศ(ประเทศฝร่ังเศส ประเทศสหพนัธรัฐ
เยอรมนี ประเทศสหราชอาณาจกัร(องักฤษ) และนิวซีแลนด ์(ต่อ) 

ประเทศ 
 

ประเด็น 
 

ฝร่ังเศส เยอรมัน อังกฤษ นิวซีแลนด์ 

2.เหตุผลการ
จัดตั้ง 

-เพ่ือวตัถุประสงค์
ในการด าเนิน
กิจการตามหลกัการ
กระจายอ านาจ 
-เพ่ือแกไ้ขปัญหา
ให้กบัการบริหาร
องคก์ารของรัฐบาล
ภายใตร้ะบบ
ราชการแบบดั้งเดิม 

-เพ่ือรับผดิชอบ
ภารกิจใหม่ๆท่ี
เกิดข้ึนโดยเฉพาะ
ในภารกิจดา้นการ
บงัคบั 

-เพ่ือปรับปรุงการ
บริหารงานภาครัฐ
ในการให้บริการ
สาธารณะและแก่
ประชาชน 
-เพ่ือแบ่งเบาภาระ
ของรัฐบาล 

-เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการสาธารณะ 
-เพ่ือยกระดบั
มาตรฐานการ
ให้บริการ 

3.รูปแบบ
ประเภท 

มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.องคก์ารมหาชน                                                                                           
(Public 
Establishments) 
2.หน่วยงานอิสระ
ของฝ่ายบริหาร 
(Autonomous 
Administrative 
Authorities) 
มี2 ระดบั ไดแ้ก่ 
1.องคก์ารมหาชน
ระดบัชาติ 
(Établissements 
Publics Nationau) 
2.องคก์ารมหาชน
ระดบัทอ้งถ่ิน 
(Établissements 
Publics Locau ) 

มี2 ประเภท ไดแ้ก่ 
1.องคก์ารมหาชน
แห่งสหพนัธรัฐ
(Direct Federal 
Administration) 
2.องคก์ารตาม
กฎหมายมหาชน 
(Bodies of Public 
Law) หรือ (Indirect 
Federal 
Administration)  

มี 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
1) หน่วยงานท่ี
ปรึกษาเชิงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี 
(Advisory NDPBs) 
2) หน่วยบริหาร
พิเศษ (Executive 
agency)  
3) หน่วยงานดา้น
อยัการและกฎหมาย 
(Tribunal NDPBs)  
4) หน่วยงานดา้น
พศัดีและเรือนจ า 
(Independent 
Monitoring Boards) 

มี 2 รูปแบบและมี 6                                                                                                                                                                                                                                         
ประเภทยอ่ย 
1. องคก์ารมหาชน
ภายใตก้ฎหมาย
เอกชน ไดแ้ก่ 
Independent Crown 
Entities และ Trusts 
2. องคก์ารมหาชน
ภายใตก้ฎหมาย
มหาชน ไดแ้ก่ 
Independent Crown 
Entities ,Crown 
Agent, Autonomous 
Crown Entities , 
Schools 
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ตารางที่ 9 วเิคราะห์เปรียบเทียบองคก์ารมหาชนในต่างประเทศ(ประเทศฝร่ังเศส ประเทศสหพนัธรัฐ
เยอรมนี ประเทศสหราชอาณาจกัร(องักฤษ) และนิวซีแลนด ์(ต่อ) 

ประเทศ 

 
ประเด็น 

ฝร่ังเศส เยอรมัน อังกฤษ นิวซีแลนด์ 

4.สถานะทาง
กฎหมาย 

มีความเป็นนิติ
บุคคล 

ส่วนใหญ่จะไม่มี
ความเป็นนิติบุคคล 

มีความเป็นนิติ
บุคคลประเภท 
corporations sole 
หรือนิติบุคคลท่ีเป็น
บุคคลธรรมดาเพียง
คนเดียวซ่ึงด ารง
ต าแหน่งรับผดิชอบ
ส่วนราชการนั้นๆ 

มีความเป็นนิติบุคคล 

 
5.โครงสร้าง
การบริหาร 

 
มี “คณะกรรมการ
บริหาร” ซ่ึง
ประกอบไปดว้ย
ตวัแทนจาก
กระทรวงเจา้สังกดั
และตวัแทนจาก
องคก์ารอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
-การจดัโครงสร้าง
องคก์ารมกัจะยดึถือ
รูปแบบการบริหาร
ภายใตผู้น้ าองคก์าร
เพียงคนเดียว
มากกว่าจะใชก้าร
บริหารแบบ 
คณะกรรมการ 
 
-รูปแบบ
คณะกรรมการ
บริหารจะปรากฏ
เฉพาะแต่ในกลุ่ม
องคก์ารประเภท
องคก์ารตาม
กฎหมายมหาชน 
 

 
ผูบ้ริหาร (CEO) 
ขององคก์ารมหาชน
จะตอ้งรับผดิชอบ
โดยตรงต่อเจา้ของ
งาน คือ 
ปลดักระทรวงหรือ
อธิบดีและไดรั้บ
มอบหมายงาน
ภายใตส้ัญญา 
Framework 
document 

 
คณะกรรมการ
บริหารและผูบ้ริหาร
สูงสุดขององคก์าร
ร่วมกนัรับผดิชอบ
กิจกรรมทางการ
บริหารขององคก์าร
ต่อรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงท่ีตนสังกดั   
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ตารางที่ 9 วเิคราะห์เปรียบเทียบองคก์ารมหาชนในต่างประเทศ(ประเทศฝร่ังเศส ประเทศสหพนัธรัฐ
เยอรมนี ประเทศสหราชอาณาจกัร(องักฤษ) และนิวซีแลนด ์(ต่อ) 

ประเทศ 
 

 
ประเด็น 

ฝร่ังเศส เยอรมัน อังกฤษ นิวซีแลนด์ 

6.ลกัษณะเด่น ร้อยละ 90 อ านาจ
ในการแต่งตั้ง
ผูอ้  านวยการหรือ
ประธาน
กรรมการบริหาร
เป็นของรัฐแต่เพียง
ผูเ้ดียว 

ผูบ้ริหารของ
องคก์ารมหาชนอยู่
ภายใตร้ะบบการ
บริหารงานบุคคล
ตามกฎหมาย
ขา้ราชการพลเรือน
ดงันั้นจึงไม่มีการ
ระบุถึงระยะเวลา
ของการด ารง
ต าแหน่ง 

มีอิสระในการ
บริหารงานภายใน 
ไม่ว่าจะเป็นในแง่
ของการบริหาร
ทรัพยากรเงินและ
ทรัพยากรบุคคลแยก
ออกจากหน่วยงาน
ตน้สังกดัอยา่ง
ชดัเจน 

-ขา้ราชการประจ า
นั้นโดยทัว่ไปแลว้จะ
ไม่นัง่อยูใ่น
คณะกรรมการ
บริหารอีกทั้งคณะ
กรรมการบริหารใน
องคก์ารบริหารงาน
อิสระของรัฐเกือบจะ
ทั้งหมดจะมิใช่
บุคลากรท่ีท างานใน
ภาครัฐ 
-ผูบ้ริหารองคก์าร
มหาชนจะไม่มีสิทธิ
นัง่อยูใ่น
คณะกรรมการ
บริหารขององคก์าร 

 
 3. ข้อมูลพื้นฐานองค์การมหาชนและความต้องการรูปแบบการจัดการองค์การมหาชน
ในประเทศไทย  
  3.1 ข้อมูลพื้นฐานองค์การมหาชน 
   ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญผู้บริหารองค์การ
มหาชน เกี่ยวกับองค์การมหาชนในประเทศไทย พบว่าแนวคิดการจดัตั้งองคก์ารมหาชนที่ชดัเจน 
เกิดขึ้นในสมัยนายชวนหลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ซ่ึงขณะนั้นมีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ไดเ้ขา้ไปร่วมผลกัดันนโยบายการปฏิรูประบบราชการ
ของรัฐบาลใหมี้ผลเป็นรูปธรรม โดยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 3 คณะดว้ยกนั คือ คณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการ (ปรร.) คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) 
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และคณะกรรมการวา่ดว้ยการปฏิบติัราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ (ปปร.)โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (ปรร.) ถือเป็นจุดก าเนิดการศึกษาในจดัตั้งองคก์าร
มหาชนของประเทศไทยอย่างจริงจงั หลกัคิดในขณะนั้นคือการปฏิรูประบบราชการ การบริหาร
ภาครัฐ เน่ืองจากระบบราชการเดิมมีการงานที่ยดืเยือ้ สังคมเปล่ียนแปลงไป เทคโนโลยเีปล่ียนแปลงไป 
ความรู้ของประชาชนเปล่ียน ดงันั้นการจดัตั้งองคก์ารมหาชนจึงเป็นวิธีการหน่ึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให้บริการสาธารณะที่ดีแก่ประชาชนอีกทั้งเพื่อความคล่องตวัในการบริหารการจดัการของ
ภาครัฐจึงไดมี้การผลกัดนัพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน พ.ศ.2542  เป็นผลตามมาสอดคลอ้งกบั
ความเห็นผูเ้ช่ียวชาญองคก์ารมหาชนซ่ึงไดใ้หเ้หตุผลการจดัตั้งองคก์ารมหาชนดงัต่อไปน้ี 
 

   “เจตนารมณ์ขององค์การมหาชน คือการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ส่วนที่การปรับปรุงคือ “การบริการสาธารณะ” ในต่างประเทศให้
ความส าคญัเป็นอยา่งมาก บางแห่งเรียกว่า the th ird sector บางท่ี ก็ เป็นองค์กร NGO บาง
หน่วยงานตั้ง unit ข้ึนมาเพ่ือยกระดบัการบริการสาธารณะ ส่ิงแรกท่ีท าให้ประเทศไทยเส่ือม
โทรมไป คือ การศึกษา ท าให้เกิดแนวคิดเร่ิมแรกเก่ียวกบัการปฏิรูปองคก์ารมหาชน โดยการ
จดัตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และยงัมีการจดัตั้ง รพ.บ้านแพ้ว ซ่ึงอยู่ใน generation ท่ี 1 
ของส่ิงเราจะท า ต่อมาก็เร่ิมทยอยจัดตั้ งองค์การอ่ืนเข้ามา เช่นการศึกษาวิจัย ส่ิงท่ีเป็น
เจตนารมณ์ส าคญัคือการลดขนาดระบบราชการ และเน้นการกระจายอ านาจ ในต่างประเทศ
ต่ืนตวักันมาก ขณะน้ีมีความคิดว่าเราควรดึงโรงเรียนออกจากกระทรวงศึกษาธิการ เพราะ 
กระทรวงดูแลโรงเรียน 1-3 หม่ืนแห่ง ท าให้มีปัญหาด้านการบริหารเป็นอย่างมาก” (อดีต
ประธาน อ.ก.พ.ร. เก่ียวกบัการเผยแพร่และการมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบราชการ, 2559) 

 
   นอกจากน้ีจากการสัมภาษณ์อดีตหวัหน้าวิจยัการปฏิรูปองคก์ารมหาชน สถาบนัวิจยั 

ธรรมศาสตร์ ยงัมีความเห็นสอดคลอ้งในการจดัตั้งองค์การมหาชนขึ้นเพื่อแกไ้ขปัญหาของระบบ
ราชการ โดยใหค้วามส าคญัเร่ืองความคล่องตวัในการบริหารงานและการจดับริการสาธารณะ ดงัน้ี 

 
   “การเกิดข้ึนขององคก์ารมหาชนถือเป็นส่ิงท่ีดีในแง่ของความคล่องตวัและความ

เป็นอิสระสามารถการตอบโจทยบ์างอย่างท่ีส่วนราชการอาจไม่สามารถกระท าได ้ท่ีส าคญั
การจัดตั้ งข้ึนจ าเป็นต้องมีการก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าจะด าเนินการจัดบริการ
สาธารณะในเร่ืองใดเป็นส าคญัและตอ้งมีขอ้ตกลงหรือพนัธะสัญญาเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีจะ
ขบัเคล่ือนว่าจะด าเนินการให้ส าเร็จในเร่ืองใดเป็นส าคญั” (เลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้และ
อดีตหวัหนา้คณะวิจยัการปฏิรูปองคก์ารมหาชน, 2559) 
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   ทั้งน้ีการจดัตั้งองค์การมหาชนในประเทศไทย จากการศึกษาพระราชบัญญัติ
องคก์ารมหาชน พ.ศ.2542 เป็นกฎหมายกลางที่ก  าหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัตั้ง
และการด าเนินงานเอาไว ้โดยมาตรา 5 วรรคแรกของกฎหมายดงักล่าว ไดก้  าหนดให้รัฐบาลเป็น     
ผูริ้เร่ิมให้มีการจดัตั้งองค์การมหาชนโดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ความว่า “เม่ือรัฐบาลมี
แผนงานหรือนโยบายดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะเพือ่จดัท าบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่
จะจดัตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวสิาหกิจ โดยมีความมุ่งหมาย
ให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจดัตั้งเป็นองค์การ
มหาชน โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบญัญตัิ” 

   จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น อาจแยกองค์ประกอบในการพิจารณาจัดตั้ ง
องคก์ารมหาชนได ้3 ประการ คือ 

1. เม่ือรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายดา้นใดดา้นหน่ึงโดยเฉพาะเพือ่จดัท าบริการ
สาธารณะ ซ่ึงอาจเป็นแผนงานหรือนโยบายเฉพาะกิจ 

2. แผนงานการจดัท าบริการสาธารณะนั้น มีความเหมาะสมที่จะจดัตั้งหน่วยงาน
บริการขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซ่ึงตอ้งพิจารณาประเภทของบริการ
สาธารณะตามมาตรา 5 วรรคสอง และปัญหาความซ ้ าซอ้นหรือความขดัแยง้ในการด าเนินกิจการกบั
หน่วยงานอ่ืนตามมาตรา 8 และมาตรา 9 ประกอบดว้ย 

3. การจดัตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่นั้นมีความมุ่งหมายให้มีการใชท้รัพยากร
และบุคคลใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

   จากบทบัญญัติดังก ล่าวพบว่า ลักษณะเฉพาะขององค์การมหาชนตาม
พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ.2542 ถือเป็นหน่วยงานของรัฐประภทหน่ึงที่มิใช่ส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจจัดตั้ งขึ้ นเพื่อจัดท าบริการสาธารณะไม่แสวงหาก าไรเป็นหลักมีระบบการ
บริหารงาน บริหารคน และบริหารเงิน ที่ก  าหนดขึ้นเองมีคณะกรรมการควบคุมดูแลการด าเนิน
กิจการมีระบบการรายงานและการประเมินผลที่ชดัเจนไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมายวา่ดว้ยการ
คุม้ครองแรงงาน กฎหมายวา่ดว้ยแรงงานสมัพนัธก์ฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคมและกฎหมายว่า
ดว้ยเงินทดแทนทั้งน้ีผลการจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน ใหค้วามเห็นในเร่ืองน้ีวา่ 

 
   “คณะกรรมการหรือบอร์ดองค์การมหาชนมีอ านาจในการก าหนดระเบียบ

กฎเกณฑต่์างๆไดอ้ย่างอิสระ แต่ทั้งน้ีตอ้งอยู่บนฐานของกฎหมายท่ีก าหนดและให้อ  านาจไว้
เท่านั้น ส่วนภารกิจหลกัขององค์การมหาชน หากพิจารณาโดยสภาพของการให้บริการ
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สาธารณะแลว้จะไม่สามารถแสวงหาก าไรได”้ (อดีตรองผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ(องคก์ารมหาชน), 2560) 

 
           ทั้งน้ี องค์การมหาชนในฐานะที่เป็นผลผลิตของแผนแม่บทการปฏิรูประบบ
ราชการฉบบัแรกของไทยนั้น จะมีลกัษณะส าคญั 3 ประการ ดงัน้ี      

1. การบริหารที่คล่องตวั กล่าวคือ องค์การมหาชนจะมีการบริหารงานภายใต้
หลกัการก ากบั ดูแลของคณะกรรมการ ดงันั้นจะมีความคล่องตวัในการตดัสินใจ รวมทั้งรูปแบบ
การบริหารภายในที่สามารถออกแบบใหเ้หมาะสมกบัภารกิจของแต่ละองคก์ร ซ่ึงมีความยดืหยุน่
มากกวา่ระบบราชการ 

2. ดึงดูดความสนใจ กล่าวคือ เน่ืองมาจากรูปแบบการบริหารงานที่ยืดหยุ่น 
คล่องตวัรวมถึงมีรูปแบบการจา้งงานที่เป็นสญัญา ท าให้เงินเดือนขององคก์ารมหาชนไม่เหมือนกบั
ของส่วนราชการ จึงเป็นการดึงดูดคนที่มีความรู้ความสามารถเขา้มาท างาน 

3. ช่วยพัฒนาระบบราชการ กล่าวคือ การจดัตั้ งองค์การมหาชนนั้ น มีความ
แตกต่างเป็นอย่างมากกับหน่วยงานภาครัฐเดิมซ่ึงได้แก่ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็น
ทางเลือกหน่ึงในการพฒันาระบบราชการให้เป็นระบบที่เอ้ือประโยชน์สูงสุดในการจดัท าบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนและประเทศชาติ 
  3.2 ความต้องการรูปแบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย 
   นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ภารกิจใหม่ๆของรัฐไดพ้ฒันาแตกแขนงไปสู่งาน
ทางดา้นการศึกษาและการวจิยัระดบัสูงมากขึ้น การเผยแพร่หรือส่งเสริมศิลปวฒันธรรมเฉพาะดา้น 
การให้บริการเฉพาะทางที่มิไดมี้ลกัษณะเป็นกิจกรรมทางอุตสาหกรรมหรือการคา้ หรือการจดัท า
บริการสาธารณะเพื่อตอบสนองประชาชนบางกลุ่มเป็นการเฉพาะโดยเหตุผลพิเศษ  ซ่ึงภารกิจ
เหล่าน้ีเป็นภารกิจใหม่ที่สังคมไดเ้รียกร้องต่อรัฐภายหลงัจากการที่ไดมี้การจดัวางรูปแบบและจดั
โครงสร้างองคก์รของรัฐประเภทส่วนราชการและรูปแบบรัฐวสิาหกิจเกิดขึ้นแลว้ 
                     ดงันั้นหากเม่ือพิจารณาถึงภารกิจใหม่ที่เกิดขึ้น จะพบว่ากิจกรรมบริการสาธารณะ
ใหม่ๆเหล่าน้ีตอ้งการความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจของ
ผูบ้ริหารองคก์ร ซ่ึงรูปแบบของส่วนราชการที่มีสายการบงัคบับญัชาและการตดัสินใจเป็นล าดบัชั้น
ที่ไม่อาจตอบสนองต่อความตอ้งการขา้งตน้ได ้รวมถึงรัฐวสิาหกิจก็ไม่มีความเหมาะสมในการมอบ
ภารกิจใหม่ๆเพราะมีลกัษณะของการประกอบการทางอุตสาหกรรมและการคา้ ที่ส าคญัรัฐวิสาหกิจ
สามารถเล้ียงตวัเองในเชิงพาณิชยไ์ด ้(ชาญชัย แสวงศกัด์ิ, 2549) อีกทั้งภารกิจที่เกิดขึ้นใหม่จะมี
ลกัษณะแตกต่างไปจากส่วนราชการ คือ มีความส าคญัสูงและมีเทคนิควธีิการเฉพาะที่ตอ้งการความ
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รวดเร็วในการตดัสินใจและประสิทธิภาพของการปฏิบติัอยา่งทนัท่วงทีตามความเปล่ียนแปลงใน
เร่ืองนั้นๆที่เกิดขึ้น ดว้ยเหตุน้ีท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของภารกิจในการจดัท าบริการสาธารณะ 
จึงเกิดการจดัตั้งองคก์รของรัฐ “รูปแบบที่สาม” หรือองคก์ารมหาชนขึ้นเพือ่รองรับภารกิจใหม่ของ
รัฐที่เกิดขึ้นเป็นเฉพาะดา้น 
   จากแนวคิดการจดัตั้งองค์การมหาชนขา้งตน้ ถือว่าสอดคลอ้งกับแนวคิด“การ
จดัการภาครัฐแนวใหม่” (New Public Management) โดยเน้นการบริหารจดัการของภาครัฐสมยัใหม่
ตอ้งมีความเป็นอิสระ (autonomy) มีความคล่องตวั (flexible) และสามารถใชท้รัพยากรได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ (efficiency) แต่อย่างไรก็ดีหากพิจารณาถึงปัญหาการจดัการองคก์ารมหาชนตาม
พระราชบญัญตัิองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ที่ผ่านมาพบวา่วตัถุประสงคก์ารจดัตั้งองคก์ารการมหาชน
แต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะและความมั่นคงของ
องคก์ารมหาชน ซ่ึงมีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการให้บรรลุเป้าหมาย แม้ที่ผ่านมาจะมี
ความพยายามจะปรับปรุงร่างพระราชบญัญติัองค์การมหาชนเพื่อก าหนดขอบเขตกิจกรรมในการ
จดับริการสาธารณะให้กวา้งขึ้น รวมถึงก าหนดให้มีคณะกรรมการก ากบัดูแลองคก์ารมหาชนให้มี
ความชดัเจน จนกระทัง่มีการประกาศ ใชพ้ระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน (ฉบบัที่2) พ.ศ.2559 เป็น
ผลตามมา แต่การด าเนินงานขององค์การมหาชนก็ยงัประสบปัญหาเก่ียวกับแนวคิดและแนวทาง
ปฏิบติั เช่น  ปัญหาบทบาทและภารกิจองค์การมหาชนในแต่ละแห่งยงัมีความซ ้ าซอ้นกบัภารกิจ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐและยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข ปัญหาเก่ียวกบับทบาทคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพฒันาองคก์ารมหาชน (กพม.) ที่มีต่อองคก์ารมหาชนแต่ละแห่ง ปัญหาการด ารงต าแหน่ง
ของประธานกรรมการบริหารกับกรรมการ ปัญหาความชอบธรรมเก่ียวกบัการก าหนดเงินเดือน
ค่าตอบแทนผูอ้  านวยการและกรรมการ ปัญหาการก าหนดนโยบาย แนวทางแผนงานขององคก์าร
มหาชนแต่ละแห่งมีผลประโยชน์แอบแฝงในเชิงธุรกิจ แมว้า่กฎหมายจะอนุโลมให้องคก์ารมหาชน
มีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบ ารุงค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการด าเนินกิจการได้ตามที่
ก  าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งไวก้็ตาม แต่ในความเป็นจริงองคก์ารมหาชนบางแห่งเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมค่าบ ารุงสูงกว่าหรือพอๆกับภาคเอกชน ท าให้ประชาชนทัว่ไปไม่สามารถเขา้ถึงได้
เป็นการตดัโอกาสการเขา้ถึงบริการสาธารณะทางออ้ม ซ่ึงปัญหาต่างๆเหล่าน้ีถือเป็นเพียงแค่ส่วน
หน่ึงจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข เพื่อน าไปสู่การพฒันาองคก์ารมหาชนใหมี้การบริหารการจดัการ
ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในอนาคต เพือ่ใหส้มกบัเจตนารมณ์ในการจดัตั้งอยา่งแทจ้ริง 
  ดงันั้นจึงกล่าวไดว้่าประเทศไทยมีความตอ้งการรูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนที่
เหมาะสมกบับริบทในสังคมไทยปัจจุบนั ซ่ึงรูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนที่พึงประสงคไ์ม่จ  าเป็นตอ้ง
มีลกัษณะตายตวั แต่ตอ้งเป็นรูปแบบที่เป็นไปตามภารกิจของงานและสามารถปรับเปล่ียนไดต้าม
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ระยะเวลาที่แปรเปล่ียนไปเป็นส าคญัซ่ึงขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญองค์การมหาชนให้
ความเห็นในเร่ืองน้ีวา่ 
 

    “ไม่เห็นด้วยท่ีองค์การมหาชนแต่ละแห่งจะมีการก าหนดรูปแบบการจัดการ
แบบเดียวกนั ทั้งน้ีเน่ืองจากธรรมชาติในตวังานและภารกิจแตกต่างกนั เช่น องค์การบริหาร
การพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยืน(อพท.) ในอดีตมีภารกิจหลกัในการดูแล
เพียงแค่เกาะชา้ง จ.ตราดแห่งเดียวถือว่าไม่คุม้ค่า ซ่ึงแตกต่างกบัปัจจุบนัมีภารกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
หรือกรณีองคก์ารมหาชนบางแห่งมีภารกิจในการจดัการประชุมหรือการท าให้เมืองกลายเป็น
ศูนยก์ลางการประชุมซ่ึงดูจากผลลพัธ์แลว้ถือว่าจะไม่คุ ้มค่ากับทรัพยากรท่ีมี และท่ีส าคญั
องค์การมหาชนจะต้องมาถึงจุดหน่ึงท่ีสามารถเลิกได้ เช่นกรณีท่ีหมดความจ าเป็นก็ต้อง
ปรับเปล่ียนได”้ (เลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้และอดีตหัวหน้าคณะวิจยัการปฏิรูปองค์การ
มหาชน, 2559) 

 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศ 
 ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวิธีการศึกษาไวค้ือ 1)วิเคราะห์เอกสารและวิเคราะห์เน้ือหา 2)การประชุม 
สัมมนาเชิงปฏิบตัิการ(Workshop)  ของผูบ้ริหารหรือผูแ้ทนองคก์ารมหาชน จ านวน 38 คน ซ่ึงมา
จากองคก์ารมหาชนทัว่ประเทศที่จดัตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในการจดัตั้ง  3) การสัมภาษณ์เชิง
ลึกผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน จ านวน 9 คน โดยใชเ้ทคนิคการสังเคราะห์แบบวิภาษ
วิธี(dialectic) ของเฮเกล  (Hegel)และคาร์ลมาร์กซ์ (Karl Marx) ซ่ึงมีโครงสร้างสังเคราะห์แบ่ง
ออกเป็นสามส่วนไดแ้ก่ขอ้สรุปเดิม(thesis) การต่อตา้นขอ้สรุปเดิม(anti-thesis) และการสังเคราะห์
ขอ้สรุปเก่ากบัใหม่(synthesis) โดยใชข้อ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเด็น
ความเห็นเหมือนและแตกต่างกนัเพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั 

 ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดประเด็นเก่ียวกับรูปแบบการจดัการ ส าหรับการสังเคราะห์แบบ
วภิาษวธีิ อยู ่ 6 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่  

1. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัตั้งองคก์ารมหาชน  
2. การจดัองคก์าร 
3. โครงสร้างการบริหาร 
4. การจดัการดา้นการบริหารงานบุคคล  
5. การจดัการดา้นงบประมาณ  
6. การก ากบัดูและการตรวจสอบ 

 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 1. ประเด็นแนวคดิเกี่ยวกับการจัดต้ังองค์การมหาชน 
  จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งรูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทย
พบวา่ การเกิดขึ้นขององคก์ารมหาชนในประเทศไทย ไดรั้บอิทธิพลจากแนวความคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์
หรือการบริหารรัฐกิจโดย มีแนวคิดที่ส าคญัๆ ที่ใชใ้นการอธิบายการก าเนิดขึ้นขององคก์ารมหาชน
ในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยมีมากมาย ซ่ีงประกอบไปด้วยประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (Old 
Public Administration : OPA) แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (New Public Administration : 
NPA)แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM)แนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS)และแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่ 
(New Public Governance: NPG) ซ่ึงถือเป็นแนวคิดพื้นฐานในการอธิบายความตอ้งการรูปแบบการ
จดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทยโดยผูว้จิยัไดค้น้พบประเด็นขอ้สรุปเดิมและขอ้สรุปใหม่จาก
การวจิยัดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ข้อสรุปเดิม  
   เหตุผลการจดัตั้งองค์การมหาชนในต่างประเทศและประเทศไทยขึ้นมา เหตุ
เพราะปัญหา “ความเป็นระบบราชการ” ตามแนวคิดของแมกซ์ เวเบอร์(Max Weber)ซ่ึงเป็นแนวคิด
ในพาราไดม์รัฐประศาสนศาสตร์ยุคดั้ งเดิม (Old Public Administration : OPA) ทั้ งในเร่ืองความ
ล่าชา้ (red tape)ของการท างานตามค าสัง่ของสายการบงัคบับญัชา การยดึติดระเบียบมากเกินไป ท า
ให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายระบบการท างานของราชการ ระเบียบมีความซับซ้อนและขาด
ความสอดคลอ้งกนั ลดความเป็นบุคคลที่ตอ้งการความสัมพนัธฉ์ันทเ์พื่อนทางสังคมมิใช่ความเป็น
ทางการ (Ferguson, 1984: 13) ที่ส าคญัระบบราชการมีความเขม้งวดเกินไปจนขาดความยืดหยุ่น 
บิดเบือนเป้าหมายในการท างานเพื่อรับใช้ประชาชน (displacement of goal)อยา่งแท้จริง ดังนั้ น
แนวคิดการจดัตั้งองคก์ารสมยัใหม่จึงถือเป็นส่ิงที่สงัคมมีความตอ้งการ โดยเฉพาะ “รูปแบบองคก์าร
มหาชน”ถือได้ว่าเป็นวิธีการหน่ึงที่ช่วยแกไ้ขปัญหาระบบราชการแบบเดิมได ้ แต่อยา่งไรก็ตาม
แนวคิดการจดัรูปแบบองคก์ารมหาชน ตามแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์สมยัดั้งเดิมน้ีไดถู้กทา้ทาย
อยา่งหนัก เพราะโครงสร้างระบบราชการของประเทศต่างๆ ยงัมีค่านิยมไม่ชอบการเปล่ียนแปลง
และการยงัเน้นหลกัการรวมอ านาจไวท้ี่ส่วนกลาง และยงัมีความเช่ือวา่องคก์ารภาครัฐมีบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถสูง เพราะขา้ราชการที่กระบวนการสรรหาและคดัเลือกที่มีระเบียบแบบแผน
มากกวา่เอกชน แต่อยา่งไรก็ตามหลกัการบริหารแบบดั้งเดิมมิอาจเพยีงพอแก่การบริหารงานภาครัฐ
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้ น มีปัญหาให้แก้ไขในวงกวา้งกว่าเดิม ประกอบกับบริบทของสังคม
บา้นเมืองที่เปล่ียนแปลงไป การจดัโครงสร้างระบบราชการที่ไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
การรวมอ านาจการตดัสินใจไวท้ี่นักการเมืองเพียงกลุ่มเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาที่ยิง่ใหญ่กว่าได ้
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และไดมี้ขอ้เสนอใหม่ๆ ใหก้ารบริหารรัฐกิจไดพ้ิจารณาและทบทวน ช่วยขยายและเพิ่มคุณค่านิยม
ทางการบริหาร เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบติังานให้ไดผ้ลงานที่ตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนและสงัคม 
 

    “ในช่วงระยะแรกๆ ประเทศไทยมีความพยายามจดัตั้งองคก์ารมหาชนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของรัฐ แต่พอมีการจัดตั้งองค์การมหาชนข้ึนมากลบักลายเป็น
เคร่ืองมือการหาผลประโยชน์และเป็นองค์การท่ีท าหน้าท่ีตอบสนองความต้องการและ
นโยบายของรัฐเสียมากกว่า” (เลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้และอดีตหัวหน้าคณะวิจยัการ
ปฏิรูปองคก์ารมหาชน, 2559) 

 
   ดงันั้นขอ้สรุปเดิม(Thesis) ที่ไดค้ือ รัฐมีแนวคิดในการจดัตั้งองคก์ารมหาชนเพื่อ
แกไ้ขปัญหาของระบบราชการ แต่เมื่อมีการจดัตั้งองค์การมหาชนในระยะเร่ิมแรกยงัเกิดความ
ไม่ชดัเจนเก่ียวกบัโครงสร้างและภารกิจ รวมถึงวฒันธรรมของระบบราชการไทยยงัไม่ชอบการ
เปล่ียนแปลงเท่าที่ควร รวมไปถึงการจดัตั้งองคก์ารมหาชนกลับมีการแทรกแซงทางการเมืองอยู่
ตลอดเวลาท าให้การจดัตั้งองคก์ารมหาชนมีลกัษณะเป็นไปผลประโยชน์ทางการเมืองและเป็นการ
ตอบสนองนโยบาย และประเด็นที่ส าคญัที่สุดคือ การจดัตั้งองคก์ารมหาชนควรอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
ดูแลของรัฐบาลและการท างานตอ้งใชห้ลกัเดียวกบัราชการท าให้องคก์ารมหาชนในประเทศไทยมี
ลักษณะการท างานแทบไม่แตกต่างกับองค์การภาครัฐแบบปกติ เพราะการท างานยงัเต็มไปดว้ย
กฎระเบียบต่างๆ ขาดความคล่องตวั ซ่ึงถือไดว้่าแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ยคุดั้งเดิม (Old Public 
Administration : OPA) ยงัมีอิทธิพลครอบง าการปฏิบติังานองคก์ารมหาชนอยูเ่ป็นอยา่งมาก 
  1.2 การต่อต้านข้อสรุปเดิม  

   ประเด็นการวพิากษท์ี่ส าคญัของการบริหารงานระบบราชการในยคุดั้งเดิมคือการ
จดัการภายใตแ้นวคิด “ระบบราชการ” ของแมกซ์เวเบอร์(Max weber) คือความล่าชา้และไม่คล่องตวั
แมจ้ะมีการน าแนวคิดการจดัการแบบวทิยาศาสตร์ของเทยเ์ลอร์ (Frederick W.Taylor) มาปรับใชเ้พื่อ
ปรับปรุงการจดัการองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ในบริบทในทางระบบราชการกระท าได้
ยากมากยิง่การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความเป็นอิสระแทบเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบติั
ดงันั้นแนวคิดที่มีผลในการต่อตา้นขอ้สรุปเดิมคือแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management : NPM) ตามความเห็นผูเ้ช่ียวชาญต่อเร่ืองดงักล่าวมีดงัน้ี 
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   การถือก าเนิดองคก์ารมหาชนเป็นผลมาจากการปฏิรูปองคก์ารภาครัฐโดยเฉพาะ
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่(New Public Management: NPM) ถือว่าเป็นแนวคิดท่ี
ส าคญัท่ีสุดเพราะเน้นการบริหารการจัดการท่ีมีความคล่องตวัสูงลดความเป็นราชการโดย
ค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นส าคญั (ผูเ้ช่ียวชาญดา้นองค์การมหาชนและการ
จดัการภาครัฐ, 2560) 
 
   องค์การมหาชนไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ หรือ 
NPM เพราะปัญหาระบบราชการแบบเดิมไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน
ได้เท่าท่ีควร ดังนั้ นการน าแนวคิด NPM มาใช้จึงถือว่าเป็นเร่ืองท่ีดี และถือว่าเป็นการ
ปรับปรุงการท างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน(เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า
และอดีตหวัหนา้คณะวิจยัการปฏิรูปองคก์ารมหาชน, 2559) 

 

   ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ ดงักล่าว ผูเ้ช่ียวชาญเห็นว่าการจดัการภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management: NPM) ถือเป็นแนวคิดส าคัญที่มีผลต่อการจดัตั้ งองค์การมหาชนใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะการลดความเป็นราชการ กล่าวคือ การปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยงาน
ราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลงในรูปแบบของหน่วยงานอิสระในก ากบั โดยเฉพาะการแยกส่วน
ระหว่างการก ากับดูแลควบคุมที่เป็นภารกิจงานเชิงพาณิชยแ์ละไม่ใช่เชิงพาณิชยอ์อกจากกัน ที่
ส าคญัรูปแบบการจดัการองค์การมหาชนถือว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแนวคิดการจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่หรือ NPM โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเปล่ียนมุมมองใหม่ของการจดัการภาครัฐจากเดิม
ที่เน้นภาระรับผิดชอบต่อกระบวนการของการท างาน (process accountability) มาเป็นการให้
ความส าคญัเร่ืองภาระรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิ (accountability for results) แทน รวมถึงการให้
ความส าคญัต่อเร่ืองการใชค้วามสามารถหรือทกัษะการบริหารมากกวา่การที่ให้ความส าคญัต่อการ
ก าหนดนโยบายแต่เพยีงอยา่งเดียว 

   ทั้งน้ีผลจากการวิเคราะห์เอกสารและเน้ือหา พบว่า แนวคิดของ Christopher 
Hood(1991)ไดอ้ธิบายหลกัการและแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ไวว้่าเน้นการบริหารจดัการ
แบบมืออาชีพ ที่ผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการมีอ านาจอิสระและมีความคล่องตวัในการบริหารงาน รวมทั้ง
แนวคิดของDavid Osborne andTed Gaebler (1992)ที่ได้เสนอแนวคิด  Reinventing Government 
โดยมีวตัถุประสงค์ส าคัญได้แก่ตอ้งการให้ระบบราชการท าหน้าที่เป็นพี่เล้ียงมากกว่าให้ระบบ
ราชการลงมือท างานเอง ตอ้งการให้ระบบราชการเป็นระบบที่ชุมชนเป็นเจา้ของและเป็นระบบ
ราชการที่มอบอ านาจให้กบัประชาชนไปด าเนินการเองมากกว่าที่จะเป็นกลไกที่คอยให้บริการแต่



158 
 

 

อยา่งเดียว ตอ้งการให้ระบบราชการมีลกัษณะของการแข่งขนัการให้บริการสาธารณะ ตอ้งการให้
ระบบราชการเป็นระบบที่ขบัเคล่ือนดว้ยภารกิจมากกวา่ขบัเคล่ือนดว้ย 

   จากแนวคิดดงักล่าวมีผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนใหข้อ้มูลที่น่าสนใจในการสมัมนา
ดงัน้ี 

 
   “การจดัตั้งองค์การมหาชน รัฐควรมีความจริงใจในการส่งเสริมและสนบัสนุน

ให้องค์การมหาชนท างานอย่างอิสระ และคล่องตวั เพราะการท างานในองค์การมหาชน
จ าเป็นตอ้งใชผู้บ้ริหารมืออาชีพและการท างานก็มีความแตกต่างกบัองคก์ารแบบราชการปกติ 
ดงันั้นการท่ีองค์การมหาชนต้องใชร้ะเบียบทางราชการเก่ียวกับพสัดุ การเบิกจ่ายเงินแบบ
ราชการจึงไม่ค่อยเหมาะสม”(ผูบ้ริหารองค์การมหาชน ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฎิบติัการ , 
2559) 

 
  1.3 ข้อสรุปใหม่ 

   ผลจากการที่องคก์ารมหาชนไดรั้บแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management : NPM)  เป็นอยา่งมาก ซ่ึงส่งผลใหอ้งคก์ารมหาชนจ าเป็นจะตอ้งรูปแบบการ
จดัการเลียนแบบภาคเอกชน ท าใหเ้กิดประเด็นขอ้วพิากษเ์ป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะแนวคิดหลงัการ
จดัการภาครัฐแนวใหม่(Post-New Public Management : Post-NPM)ไดแ้ก่ แนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ (New Public Service) และการจดัการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (New Public 
Governance) ทั้งน้ีหากพจิารณาถึงแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service) จะมี
ความคลา้ยคลึงกบัแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (New Public Administration : NPA) เป็น
อยา่งมาก เน่ืองจากแนวคิด NPA และNPS เนน้การบริการสาธารณะที่สนองรับใชป้ระชาชนใน
ฐานะพลเมืองไม่ใช่แค่ลูกคา้ (serve citizens not customers) ดงัแนวคิดของ NPM ดว้ยเหตุน้ีการ
จดัตั้งองคก์ารมหาชนภารกิจหลกัไม่ใช่เพยีงแค่สนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงเป็นเร่ืองของ
ผลประโยชน์ระหว่างบุคคลหรือหลายบุคคลรวมกนั แต่เป็นการมุ่งเนน้การสร้างความสมัพนัธมี์
ความเช่ือมัน่และการมีส่วนร่วมระหวา่งหน่วยงานภาครัฐกบัพลเมืองหรือในระหวา่งพลเมือง
ดว้ยกนัซ่ึงองคก์ารมหาชนจะมีแนวโนม้ที่จะเป็นองคก์ารที่เนน้การท างานกบัภาคประชาชนใน
ลกัษณะภาคีเครือขา่ย ดงัแนวคิดของ NPG ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญก็ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวด้งัน้ี  

 
   “แม้ว่าการจัดตั้ งองค์การมหาชน หรือ Autonomous Public Organization จะ
ไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ หรือ NPM ประมาณ 80-90 % แต่ก็ยงั
มีแนวคิดอ่ืนๆท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอีกประมาณ 10-20 %  ท่ีมีต่อการจดัตั้งและรูปแบบการจดัการ
องค์การมหาชน เช่น แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (New Public Administration: 
NPA) แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service:NPS) และการจดัการภาคี
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สาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance:NPG)เพราะองค์การมหาชนมีภารกิจ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดับริการสาธารณะและประชาชนสังคมเป็นส่วนใหญ่”(ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
จดัการภาครัฐและองคก์ารมหาชน, 2560) 
 

   นอกจากน้ีผลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้งและความเห็นผูเ้ช่ียวชาญ
พบว่า ในแต่ละประเทศไม่สามารถปรับใช้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือ NPM ได้
เหมือนกันทั้ งหมด เน่ืองจากมีความแตกต่างกันตามบริบททางการเมืองการปกครอง สังคม 
วฒันธรรม และสภาพเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ ที่ส าคญัองค์การมหาชนมีหนา้ที่และภารกิจ
เฉพาะที่ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญในการจดับริการสาธารณะเฉพาะดา้นและยงัอยูภ่ายใตก้ารก ากบั
และดูแลจากราชการส่วนกลาง ดงัเช่นองคก์ารมหาชนในประเทศไทย ประกอบกบัการด าเนินการ
ขององคก์ารมหาชนยงัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองกิจการนั้นตอ้งไม่มุ่งแสวงหาก าไร ท าให้องคก์ารมหาชน
ไม่สามารถด าเนินการอิสระไดทุ้กๆเร่ือง และไม่สามารถน ารูปแบบการจดัการแบบธุรกิจมาใชก้บั
องคก์ารมหาชนไดท้ั้งหมดตามแนวความคิด NPM ซ่ึงในความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญองคก์ารมหาชน
เห็นวา่ 
 

    ในการศึกษาเราไดศึ้กษาทั้งในองักฤษและนิวซีแลนดแ์ละบรรดาประเทศต่างๆ  
เราพิจารณาถึงหน้าท่ีของการให้บริการสาธารณะ หากให้เอกชนช่วยจัดท าบริการ
สาธารณะ ถือว่าจะมีส่วนการพฒันาคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน จริงๆแล้ว รัฐมี
บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพได ้แต่ติดปัญหาเร่ืองกฎระเบียบ บางคร้ังเราสับสนระหว่าง
องคก์ารมหาชนกบัรัฐวิสาหกิจ เพราะจริงๆแลง้องคก์ารมหาชนจะไม่แสวงหาก าไรใน
เชิงพาณิชยเ์หมือนกบัรัฐวิสาหกิจ ในความเห็นของดิฉัน องคก์ารสวนสัตว์ ไม่ควรเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ควรเป็นองค์การมหาชนมากกว่า เพราะไม่ได้แสวงหาก าไรในเชิง
พาณิชยเ์ท่าท่ีควร (อดีตประธาน อ.ก.พ.ร. เก่ียวกบัการเผยแพร่และการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาระบบราชการ, 2559) 

 
   ดังนั้ นความจ าเป็นที่แต่ละประเทศรวมถึงประเทศไทยตอ้งการคือ“หลักการ
จดัการ” ที่เหมาะสมกบัสภาวะการบริหารหรือระบบราชการที่เป็นอยู่ ดว้ยเหตุน้ีจึงมีขอ้สรุปใหม่
จากการวิภาษวิธีก็คือ การบูรณาการระหว่างแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ดั้ งเดิม (Old Public 
Administration: OPA) ผสมผสานกับแนวคิด รัฐประศาสนศาสต ร์แนวให ม่  (New Public 
Administration : NPA) แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) 
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) และการจดัการภาคีสาธารณะ
แนวใหม่ (New และPublic Governance:NPG) เขา้ด้วยกัน โดยเน้นโครงสร้างการท างานร่วมกัน
โดยใชท้กัษะภาวะผูน้ าในการบริหารจากทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อการ
ด าเนินการจดัการบริการสาธารณะตามภารกิจของการจดัตั้งองคก์ารมหาชน ซ่ึงปรากฏในรูปแบบ
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ของคณะกรรมการ โดยมีผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการและผูแ้ทนจากภาคประชาชน เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการของสงัคมอยา่งแทจ้ริง 
   ที่ส าคัญองค์การมหาชนบางแห่งมีแนวโน้มที่จะใช้แนวคิดการจัดการภาคี
สาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance: NPG) โดยเน้นการมีส่วนร่วมพลเมืองและเครือข่าย
เอกชนมากขึ้นเร่ือยๆ โดยเห็นไดช้ดัเจนจากกรณีโรงพยาบาลบา้นแพว้(องคก์ารมหาชน) ซ่ึงถือเป็น
องคก์ารมหาชนที่มีผลสัมฤทธ์ิสูงในการด าเนินงานและถือเป็นตน้แบบขององค์การมหาชนแห่ง
หน่ึงของประเทศไทย ที่ได้มีการด าเนินงานโดยสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคร่วมสถานีอนามยัอ าเภอบา้นแพว้ทั้ง 19 แห่ง และมีการท างานเช่ือมโยงกบัภาคีเครือข่ายชุมชน 
ทั้ งในระดับท้องถ่ินและในระดับท้องที่  เช่น อบต. เทศบาล ชมรมก านันผู ้ใหญ่บ้าน ชมรม
อาสาสมคัร เป็นตน้ รายละเอียดดงัตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10 เปรียบเทียบมุมมองแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์กบัแนวคิดการจดัตั้งองคก์ารมหาชน 
ประเด็นมุมมอง
เปรียบเทยีบ 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ดั้งเดิม 

(OPA) 

รัฐประศาสน
ศาสตร์แนวใหม่

(NPA) 

การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ 

(NPM) 

แนวคดิหลงัการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่(Post-NPM) 

การบริการ
สาธารณะ
แนวใหม่ 
(NPS) 

การจัดการภาคี
สาธารณะ 
แนวใหม่ 
(NPG) 

พื้นฐานทางทฤษฎี
และญาณวทิยา 

ใชท้ฤษฎีรัฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ เน้น
การอธิบาย มุ่งสู่
ความเป็นปฏิฐาน
นิยม 

ใชท้ฤษฎี
ประชาธิปไตย 
ใชแ้นวปทสัถาน 

ใชท้ฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ 
ใชแ้นวปฏิฐาน
นิยม 

ใชท้ฤษฎี
ประชาธิปไตย 
ใชก้ารตีความ
และวพิากษ ์

ใชท้ฤษฎี
เครือข่าย และ
ทฤษฎีสถาบนั  

รูปแบบของ
พฤติกรรมมนุษย ์

มนุษยบ์ริหาร 
(administrative 
man) 

ผูน้ าการ
เปลี่ยนแปลง 
(change agent) 

มนุษยเ์ศรษฐกิจ 
(economic man) 

นัก
ประชาธิปไตย 
(democratic 
man) 

นักจดัการแบบ
มีส่วนร่วม
(Participative 
Management) 

แนวคิด
ผลประโยชน์
สาธารณะ 
 

เป็นเร่ืองของ
การเมืองและมี
บทบญัญตัิกฎหมาย
ก าหนดไว ้

เป็นเร่ืองของผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง
และประชาชน
สามารถมีส่วนร่วม
ในการด าเนิน
นโยบาย 

เป็นเร่ืองของ
ตวัแทนในการ
รวบรวม
ผลประโยชน์รวม
ของแต่ละปัจเจก
ชน 

เป็นผลมาจาก
การถกแถลง
แลกเปลีย่น
คุณค่าของ
พลเมือง 

ผลประโยชน์
อยู่บนพื้นฐาน
ของ “การผลิต
ร่วมกนั” 

มุมมองต่อ
ประชาชน 

ผูรั้บบริการ พลเมือง ลูกคา้ พลเมือง พลเมืองและ
ผูรั้บบริการ 
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบมุมมองแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์กบัแนวคิดการจดัตั้งองคก์ารมหาชน 
(ต่อ) 

ประเด็น
มุมมอง

เปรียบเทียบ 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ดั้งเดิม 

(OPA) 

รัฐประศาสน
ศาสตร์แนวใหม่

(NPA) 

การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ 

(NPM) 

แนวคดิหลงัการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่(Post-NPM) 

การบริการ
สาธารณะแนว
ใหม่ (NPS) 

การจัดการภาคี
สาธารณะแนว
ใหม่ (NPG) 

บทบาทของ
รัฐบาล 

ลงมือจดัท า
บริการสาธารณะ
เองในรูปแบบ
การน านโยบาย
ไปปฏิบติัมีความ
เป็นการเมืองสูง
และประชาชนมี
บทบาทท่ีจ ากดั 

จดัท าบริการ
สาธารณะเองใน
รูปแบบการน า
นโยบายไปปฏิบติั
และเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
นโยบาย 

มีการก ากบัการ
กระท า และใช้
การกระตุน้ให้
เกิดการแข่งขนั 
มีการแปรสภาพ
กิจการรัฐเป็น
เอกชนใช้
รูปแบบการ
บริหารแบบธุรกิจ 

ให้บริการ 
โดยผา่นการ
เจรจาต่อรอง
ของชุมชน
และพลเมือง
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประสาน
ความร่วมมือ
และสร้าง
เครือข่ายภาคี
ภาคพลเมือง 

กลไกส าหรับ
การบรรลุ
วตัถุประสงค์
ของนโยบาย 

มีการบริหาร
แผนงานตาม
โครงสร้างของ
ส่วนราชการ 

มีการบริหารตาม
กลไกของรัฐแต่
เพ่ิมบทบาทให้
นกับริหารรัฐกิจ 
เป็นผูแ้ทนท่ีเป็น
ผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงให้
สามารถน าระบบ
ราชการไปสู่การ
ท างานท่ีบรรลุผล 

สร้างกลไกและ
โครงสร้างท่ีมี
แรงจูงใจใน
เร่ืองของ
ค่าตอบแทนใช้
ภาคเอกชนและ
หน่วยงานอ่ืนๆ 
เป็นผูด้  าเนินการ 

สร้าง
พนัธมิตร
ระหว่าง
ภาครัฐ 
เอกชน 
องคก์รไม่
แสวงหา
ก าไรและ
พลเมือง 

ใชก้ลไกการ
จดัการภาคี
ร่วมกนัเพ่ือ
การจดับริการ
สาธารณะ
ร่วมกนั 
 

แนวทางความ
รับผดิชอบได ้

มีล  าดบัการบงัคบั
บญัชา นกับริหาร
รัฐกิจรับผดิชอบ
ต่อฝ่ายการเมืองท่ี
ถูกเลือกตั้งมาใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

มีความ
รับผดิชอบต่อฝ่าย
การเมืองและ
ประชาชน เนน้
จริยธรรม และ
ภาวะผูน้ าในการ
บริหาร 

ท างานตาม
ระบบตลาด 
เนน้การ
ตอบสนองต่อ
ลูกคา้และ
ผลประโยชน์
ส่วนบุคคล 

ท างานดว้ย
ความ
หลากหลาย 
ทั้งในเร่ือง
กฎหมาย 
และ
ผลประโยชน์
ของพลเมือง 

เนน้การ
ตดัสินใจและ
รับผดิชอบ
ร่วมกนั 
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ตารางที่ 10 เปรียบเทียบมุมมองแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์กบัแนวคิดการจดัตั้งองคก์ารมหาชน 
(ต่อ) 

ประเด็น
มุมมอง

เปรียบเทียบ 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ดั้งเดิม 

(OPA) 

รัฐประศาสน
ศาสตร์แนวใหม่

(NPA) 

การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ 

(NPM) 

แนวคดิหลงัการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่(Post-NPM) 

การบริการ
สาธารณะแนว
ใหม่ (NPS) 

การจัดการภาคี
สาธารณะแนว
ใหม่ (NPG) 

การใชดุ้ลย
พนิิจทางการ
บริหาร 

การใชดุ้ลยพินิจ
เป็นไปอยา่ง
จ ากดั ตอ้งท าตาม
กฎระเบียบท่ี
ก าหนดไว ้

สามารถใชดุ้ลย
พินิจไดห้าก
จ าเป็น แต่ตอ้ง
สามารถถูก
ตรวจสอบและมี
ความโปร่งใส 

สามารถใชดุ้ลย
พินิจไดใ้น
ระดบัท่ีสูงมาก
เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของ
ผูป้ระกอบการ 
 

การใชดุ้ลย
พินิจเป็น
ส่ิงจ าเป็น 
และสามารถ
ถูกตรวจสอบ
ได ้

การใชดุ้ลย
พินิจและการ
ตดัสินใจ
ร่วมกนัมีการ
ตรวจสอบซ่ึง
กนัและกนั 

สมมติฐาน
เก่ียวกบั
โครงสร้าง
องคก์าร 

มีลกัษณะเป็น
ระบบราชการ
ท างานแบบบน
ลงล่างอ านาจ
หนา้ท่ีอยูแ่ต่
เฉพาะหน่วยงาน
ราชการเนน้การ
ควบคุมและการ
ออกกฎระเบียบ 

โครงสร้างระบบ
ราชการ 
บทบาทของ
ขา้ราชการ
ปรับตวัไปสู่การ
เป็นผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงมี
กลไกการท างาน
ท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มา
มีส่วนร่วม
ทางการบริหาร  

กระจายอ านาจ
องคก์ารภาครัฐ
เนน้การควบคุม
และก ากบัแทน
การท างานจาก
ภาครัฐทั้งหมด
เองโดยตรง 

โครงสร้าง
การท างาน
ร่วมกนัโดย
ใชท้กัษะ
ภาวะผูน้ าใน
การบริหาร
จากทุกภาค
ส่วนทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
หน่วยงาน 

โครงสร้าง
การท างาน
ร่วมกนัและ
เป็นระบบ
เปิด 

สมมติฐาน
เก่ียวกบั
แรงจูงใจ
พื้นฐานของ
นกับริหารและ
ขา้ราชการ 

ตอ้งการเงินเดือน 
สิทธิประโยชน์
และสวสัดิการ
จากภาครัฐ 

เพ่ือแกไ้ขปัญหา
ความเหล่ือมล ้า
ในสังคม 

จิตวิญญาณของ
ผูป้ระกอบการ
และความ
ตอ้งการลด
ขนาดภาครัฐ 
 

การบริการ
สาธารณะ
เพ่ือ
ตอบสนอง
ความ
ตอ้งการของ
สังคม 

-เพ่ือสร้าง
ประชาสังคม  
-ภาคพลเมือง
จะมีความ
ต่ืนตวัและเขา้
มามีส่วนร่วม
มากข้ึน 
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 2. การจัดองค์การ 
             ในที่น้ีจะกล่าวถึงการจดักลุ่มและประเภทขององคก์ารมหาชนในประเทศไทย 
  2.1 ข้อสรุปเดิม 
   เดิมประเทศไทยนิยมจดัองคก์ารโดยการแบ่งกลุ่มองค์การมหาชน ตามเกณฑ์
กฎหมายในการจดัตั้งองค์การมหาชน ท าให้มีองค์การมหาชนประเทศไทยมีอยู ่2 ประเภท ไดแ้ก่
กลุ่มแรก องคก์ารมหาชนที่จดัตั้งโดยพระราชบญัญติัเฉพาะ กลุ่มที่สององคก์ารมหาชนที่จดัตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกาตามพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน พ.ศ.2542 โดยมีรายละเอียดดงัตารางที่ 11  
 
ตารางที่ 11 การแบ่งกลุ่มองคก์ารมหาชน ตามเกณฑก์ฎหมายในการจดัตั้งองคก์ารมหาชน 
กลุ่มแรก 
องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งโดยพระราชบญัญติัเฉพาะ 

กลุ่มทีส่อง 
องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา 
(พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ.2542) 

1.ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 
2.ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั  
3.สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข  
4.สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ  
5.สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
6.ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
7.ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
8.ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ  
9.คุรุสภา  
10.ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและ
สวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
11.ส านกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
12.ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
13.สถาบนัอนุญาโตตุลาการ  
14.ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแห่งชาติ  
15.สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติ  

1.ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน)  
2. ส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและ
นิทรรศการ (องคก์ารมหาชน)  
3. องคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)  
4. ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (องคก์าร
มหาชน)  
5. สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องคก์ารมหาชน) 
6. สถาบนับริหารจดัการธนาคารท่ีดิน (องคก์าร
มหาชน)  
7. ส านกังานพฒันาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน)  
8. สถาบนัเทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องคก์ารมหาชน)  
9. ส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศ
เพ่ือนบา้น (องคก์ารมหาชน)  
10. สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน)  
11. สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) 
12. ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร (องคก์ารมหาชน) 
13. ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว (องคก์ารมหาชน) 
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ตารางที่ 11 การแบ่งกลุ่มองคก์ารมหาชน ตามเกณฑก์ฎหมายในการจดัตั้งองคก์ารมหาชน (ต่อ) 
กลุ่มแรก 
องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งโดยพระราชบญัญติัเฉพาะ 

กลุ่มทีส่อง 
องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา 
(พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ.2542) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. ส านกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์าร
มหาชน) 
15. องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์าร
มหาชน)  
16. ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ 
(องคก์ารมหาชน) 
17. ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 
18. ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์าร
มหาชน) 
19. สถาบนับริหารกองทุนพลงังาน (องคก์ารมหาชน) 
20. ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องคก์าร
มหาชน) 
21. สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบั
แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
22. สถาบนัเพ่ือการยติุธรรมแห่งประเทศไทย (องคก์าร
มหาชน) 
23. ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) 
24. หอภาพยนตร์ (องคก์ารมหาชน) 
25. ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน) 
26. สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) 
27. ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคก์ารมหาชน)  
28. สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
29. สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน (องคก์ารมหาชน) 
30. สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้าและการเกษตร 
(องคก์ารมหาชน) 
31. ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
32. ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยาศาสตร์ (องคก์าร
มหาชน) 
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ตารางที่ 11 การแบ่งกลุ่มองคก์ารมหาชน ตามเกณฑก์ฎหมายในการจดัตั้งองคก์ารมหาชน (ต่อ) 
กลุ่มแรก 
องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งโดยพระราชบญัญติัเฉพาะ 

กลุ่มทีส่อง 
องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา 
(พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ.2542) 

 33. สถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการคา้และการพฒันา 
(องคก์ารมหาชน) 
34. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
35. สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) 
36. โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน)  
37. สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์าร
มหาชน) 
38. สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) 
39. สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์ารมหาชน) 
 

 
   จากตารางข้างต้นถือเป็นข้อสรุปเดิมที่ได้มาจากการวิเคราะห์เอกสารและ
ความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน โดยองคก์ารมหาชนประเภทแรกคือองคก์าร
ที่เกิดขึ้นตามพระราชบญัญติัเฉพาะ เช่น ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คุรุสภา 
ฯลฯ มีลกัษณะคลา้ยรูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในต่างประเทศแต่ยงัไม่มีการเรียกช่ืออยา่ง
เป็นทางการว่าเป็น “องคก์ารมหาชน” จนกระทัง่มีการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน 
พ.ศ.2542 เป็นผลให้มีการจดัตั้งองค์การมหาชนโดยพระราชกฤษฎีกาและมีการเรียกช่ือองค์การ
เหล่านั้นว่า “องคก์ารมหาชน” อยา่งเป็นทางการนับจากนั้นเป็นตน้มา ดงันั้นหากพิจารณาเก่ียวกบั
องคก์ารที่มีลกัษณะการด าเนินงานรูปแบบองคก์ารมหาชน โดยอาศยัเกณฑข์องกฎหมายที่ใชใ้นการ
จดัตั้งจึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองกลุ่มตามที่ไดก้ล่าวมา 
  2.2 การต่อต้านข้อสรุปเดิม 
   จากขอ้สรุปเดิมพบว่าการจดักลุ่มองค์การมหาชนเป็นการแบ่งประเภทองคก์าร
มหาชนตามกฎหมายในการจดัตั้งซ่ึงน่าจะมีความชัดเจนดี แต่ในความเป็นจริงการแบ่งประเภท
องค์การมหาชนในเกณฑ์ของกฎหมายการจดัตั้งท  าให้เกิดความสับสนในสถานะของหน่วยงาน 
เพราะกระบวนการจดัตั้งและการยบุเลิกหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ที่ส าคญัภารกิจหน้าที่ความ
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รับผดิชอบและและอ านาจในการบริหารงานก็มีความแตกต่างกนั ซ่ึงมีประเด็นขอ้โตแ้ยง้ที่ส าคญัๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

2.2.1 ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสถานภาพและนิติฐานะขององค์การมหาชนที่จัดต้ังโดย
พระราชบัญญัติเฉพาะ ในระยะเร่ิมแรกธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐที่ได้รับการ
วินิจฉัยในเร่ืองนิติฐานะค่อนขา้งมาก เพราะเป็นองคก์ารที่จดัตั้งโดยพระราชบญัญติัเฉพาะ โดย
กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังได้นับเอาธนาคารแห่งประเทศไทยเขา้ไปอยู่ในบัญชีรายช่ือ
รัฐวิสาหกิจด้วย แมว้่าจะแยกฐานะธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะ
พิเศษ โดยกฎระเบียบต่างๆที่ใชบ้งัคบัรัฐวิสาหกิจทั้งหลายนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับการ
ยกเวน้มาโดยตลอด ซ่ึงหากพจิารณาสถานภาพและรูปแบบการจดัการของธนาคารแห่งประเทศควร
จะจดัอยูใ่นกลุ่มองคก์ารมหาชนหรือรัฐวสิาหกิจซ่ึงก็ยงัเป็นขอ้ถกเถียงในเชิงวชิาการ 

2.2.2 ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสถานะมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการก ากับของรัฐควรนบัเป็น
องคก์ารมหาชนประเภทหน่ึงหรือไม่ ที่ผา่นมามีเอกสารและต าราวิชาการจ านวนมากที่มีการระบุว่า
มหาวิทยาลยัที่อยูใ่นการก ากบัของรัฐ ถือเป็นองคก์ารมหาชนประเภทหน่ึง ตวัอยา่งเช่น การจดัตั้ง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ในปี พ.ศ.2533 ซ่ึงถือว่าเป็นองคก์ารภาครัฐที่มิใช่ส่วนราชการและ
มิใช่รัฐวิสาหกิจถือเป็นรูปแบบการจดัการแบบองคก์ารมหาชน(สุรพล นิติไกรพจน์, 2543) เพราะ
หากพจิารณาจากค านิยามขององคก์ารมหาชน กบัรูปแบบการจดัการของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีร
นารี รวมถึงมหาวทิยาลยัที่อยูใ่นการก ากบัของรัฐ(ออกนอกระบบ)ก็ถือว่ามีรูปแบบและการบริหาร
คลา้ยคลึงกนัมาก ดงันั้นนักวชิาการส่วนหน่ึงก็ยงัเห็นว่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ถือวา่เป็น
จุดเร่ิมตน้ของการจดัตั้งองคก์ารมหาชนในประเทศไทยและถือว่าเป็นองคก์ารมหาชนประเภทหน่ึง 
ในทางกลบักนัก็มีนกัวิชาการส่วนหน่ึงที่ไม่เห็นดว้ยกบัการจดัมหาวทิยาลยัในการก ากบัของรัฐเป็น
องคก์ารมหาชนเพราะมหาวิทยาลยัในการก ากบัของรัฐมีสถานภาพ ภารกิจและโครงสร้างองคก์าร
แตกต่างกบัองคก์ารมหาชนโดยทัว่ไป ดงัความเห็นของนกัวชิาการดงัน้ี 

 
    “มหาวิทยาลยัในการก ากบัของรัฐมีพระราชบญัญติัเฉพาะ ท าให้มีการ

บริหารและการจดัการท่ีมีความคล่องตวัและมีความเป็นอิสระ ซ่ึงคลา้ยกบัรูปแบบองค์การ
มหาชน แต่ไม่ควรจัดกลุ่มเป็นองค์การมหาชนประเภทเดียวกับองค์การมหาชนท่ีมาจาก
พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 โดยพระราชกฤษฎีกาจดัตั้ง เพราะมหาวิทยาลยัใน
การก ากับมีอ านาจท่ีแตกต่างกัน รวมไปถึงกระบวนการการจัดตั้ งและยุบหรือยกเลิก
หน่วยงานก็กระท าไดย้ากกว่า” (ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรัฐศาสตร์และองคก์ารภาครัฐ, 2559) 
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2.2.3 ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการวัดผลสัมฤทธ์ิขององค์การ  ที่ผา่นมาไดมี้งานวิจยั
ของสถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ โดยส านกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มอบหมายให้สถาบนัวิจยัฯ เป็นผูด้  าเนินการศึกษาวิจยัการจดักลุ่มและ
ประเภทองคก์ารมหาชนในประเทศไทยโดยใชผ้ลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานขององคก์ารเป็นเกณฑใ์น
การพจิารณา ทั้งน้ีการวจิยัดงักล่าวไดท้  าการศึกษาวจิยัองคก์ารมหาชนในประเทศไทย ประกอบดว้ย
(1) องค์การมหาชนที่จดัตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบญัญตัิองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องค์การมหาชน) เป็นตน้ (2)องค์การ
มหาชนประเภทที่มาจากพระราชบญัญัติเฉพาะ เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ   กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นตน้ และ (3)มหาวิทยาลยัที่อยูใ่นการก ากับ
ของรัฐ เช่น มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี เป็นตน้ โดยศึกษาองคก์ารเหล่าน้ีเป็นกลุ่มเป้าหมายใน
การศึกษาดงักล่าว ซ่ึงผลการวิจยัไดข้อ้สรุปในการจ าแนกประเภทองคก์ารมหาชนและองคก์ารใน
การก ากบัของรัฐออกเป็น 4 กลุ่มดงัน้ี (วฒิุสาร  ตนัไชยและคณะ, 2547) 
     กลุ่มที่ 1 หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธ์ิในการบรรลุภารกิจและความเป็นองคก์าร
มหาชน เก้ือหนุนต่อความส าเร็จหน่วยงานในกลุ่มน้ีหมายถึงหน่วยงานที่ในปัจจุบนัมีพนัธกิจของ
องคก์ารที่ชดัเจนและสามารถด าเนินการตามภารกิจที่ก  าหนดไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 
     ทั้งน้ีในกลุ่มที ่1 น้ีสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มยอ่ยตามคุณลกัษณะภารกิจ
ที่แต่ละองคก์ารด าเนินการคือ 

1. หน่วยงานที่ท  าหน้าที่ในการจดับริการสาธารณะหรือให้บริการโดยตรง 
(Direct Service Agency)  

2. หน่วยงานที่ท  าหนา้ที่ในการวจิยัพฒันาและตอ้งอาศยัความรู้เป็นฐานใน
การด าเนินการ (Knowledge Based Agency) 

3. หน่วยงานสร้างก ากับและประเมินผลมาตรฐานการบริการ (Service 
Standardizing Agency)  
     กลุ่มที่ 2หน่วยงานที่มีผลสัมฤทธ์ิในการบรรลุภารกิจแต่ความเป็นองคก์าร
มหาชนมิไดเ้ก้ือหนุนต่อความส าเร็จโดยตรงหน่วยงานในกลุ่มน้ีหมายถึงหน่วยงานที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ในการด าเนินภารกิจตามวตัถุประสงคแ์ละแผนงานขององคก์าร 
     กลุ่มที่ 3หน่วยงานที่ประเมินผลสัมฤทธ์ิได้ล าบากแต่ความเป็นองค์การ
มหาชนเก้ือหนุนต่อการด าเนินภารกิจหน่วยงานในกลุ่มน้ีหมายถึงหน่วยงานที่คุณลักษณะของ
ภารกิจมิไดเ้ป็นการจดัท าบริการสาธารณะใหแ้ก่ลูกคา้หรือผูรั้บบริการโดยตรง 
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      กลุ่มที ่4 หน่วยงานที่ตอ้งมีการพิจารณาทบทวนหน่วยงานในกลุ่มที่ตอ้งมี
การพจิารณาทบทวนใหม่ รายละเอียดดงัตารางที่ 12 
 
ตารางที่ 12 การจดักลุ่มองคก์ารมหาชนโดยวดัผลสมัฤทธ์ิในการบรรลุภารกิจ 

กลุ่ม รายช่ือองค์การมหาชน 
กลุ่ มที่  1 หน่วยงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในการบรรลุ
ภารกิจและความเป็นองค์การมหาชน เก้ือหนุนต่อ
ความส าเร็จ 

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว, โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ , 
ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร, ส านกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีและ
สถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 

กลุ่ มที่  2 หน่วยงานท่ีมีผลสัมฤทธ์ิในการบรรลุ
ภารกิจแต่ความเป็นองคก์ารมหาชนมิไดเ้ก้ือหนุนต่อ
ความส าเร็จโดยตรง 

กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

กลุ่มที่ 3 หน่วยงานท่ีประเมินผลสัมฤทธ์ิได้ล  าบาก
แต่ความเป็นองค์การมหาชนเก้ือหนุนต่อการด าเนิน
ภารกิจ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและส านักงานกองทุน
สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

กลุ่มที ่4 หน่วยงานท่ีตอ้งมีการพิจารณาทบทวน สถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการคา้และการพฒันาศูนย์
ศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การบริหารการพฒันา
พ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย ัง่ยนืและส านักงาน
บริหารการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน 

  
     จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงการแบ่งกลุ่มองค์การมหาชนของ
สถาบนัวิจยัฯแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยอาศยัผลสมัฤทธ์ิในการบรรลุภารกิจ ขององคก์าร
มหาชนเพยีง 16 แห่ง ซ่ึงมิไดแ้บ่งกลุ่มองคก์ารมหาชนที่จดัตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบญัญตัิ
องคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 กบัองคก์ารประเภทที่มาจากพระราชบญัญติัเฉพาะหรือองคก์ารในการ
ก ากบัของรัฐออกจากกนั เน่ืองจากเห็นวา่มีรูปแบบการด าเนินงานในลกัษณะองคก์ารมหาชน ซ่ึงผล
จากการสมัภาษณ์หวัหนา้คณะวจิยัฯ ท่านไดใ้หเ้หตุผลที่น่าสนใจดงัน้ี 
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      “องค์การมหาชนในขณะนั้นยงัมีจ านวนไม่ค่อยมากเท่าปัจจุบนั การวดั
ผลสัมฤทธ์ิถือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีทางรัฐบาลมีความประสงค์เพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงานของ
องค์การท่ีอยู่ในก ากบัของรัฐไดรั้บการจดัตั้งข้ึนมาจดับริการสาธารณะในภารกิจต่างๆ  เพ่ือ
พิจารณาถึงความคุม้ค่าและการบรรลุเป้าหมายของภารกิจในการจดัตั้ง”  (เลขาธิการสถาบนั
พระปกเกลา้และอดีตหวัหน้าคณะวิจยัการปฏิรูปองคก์ารมหาชน, 2559) 

 

2.2.4 ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการจัดกลุ่มเพ่ือก าหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์
ตอบแทนของผู้บริหารองค์การมหาชนโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ค่างาน  ทั้งน้ีการแบ่งกลุ่มตามแนวคิด
ดังกล่าวเกิดจากการมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 7 กันยายน พ.ศ.2547 โดยเห็นว่าการแบ่งกลุ่ม
องคก์ารมหาชนโดยใชว้ธีิการวเิคราะห์ค่างาน สามารถน าไปก าหนดอตัราเงินเดือนและค่าตอบแทน
ผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชนรวมไปถึงอตัราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการองคก์ารมหาชนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม ส าหรับเกณฑก์ารประเมินค่างานนั้นไดพ้ิจารณามาจากองคป์ระกอบส าคญั 3 มิติได้แก่  
(1) มิติดา้นรับผิดชอบในการบริหารงาน (2) มิติดา้นประสบการณ์ของผูอ้  านวยการและ (3) มิติดา้น
สถานการณ์ โดยมีการแบ่งกลุ่มดงัน้ี 
     กลุ่มที่ 1 องค์การมหาชนที่ท  าหน้าที่พฒันาและด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญของรัฐเฉพาะด้านให้เกิดผลในทางปฏิบัติภายใตร้ะยะเวลาจ ากัด ซ่ึงตอ้งการผูบ้ริหารที่มี
ความสามารถสูงในการบริหารงานเชิงยทุธศาสตร์ การบริหารเครือข่ายหรือการบริหารองคก์รที่มี
สาขา ทั้งในระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ 
     กลุ่มที่ 2 องคก์ารมหาชนที่ท  าหน้าที่บริการที่ใชเ้ทคนิควชิาการเฉพาะดา้น
หรือสหวิทยาการองคก์ารมหาชนที่จดัตั้งขึ้นเพื่อให้บริการที่ใชว้ชิาชีพระดบัสูง ซับซ้อน หรือเป็น
งานศึกษาวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์ ที่มีเป้าหมายในการริเร่ิมหรือสร้างนวตักรรมที่จ  าเป็นตอ้งใชผู้มี้
ความรู้ ความสามารถเฉพาะ และความสามารถในการบริหารองค์กรที่มีกิจกรรมหลากหลาย มี
ขอบเขตการท างานครอบคลุมในระดบัประเทศหรือตอ้งด าเนินกิจกรรมเพือ่บรรลุวตัถุประสงคโ์ดย
การร่วมมือกบัต่างประเทศ  
     กลุ่มที่ 3 องค์การมหาชนที่ท  าหน้าที่บริการสาธารณะทั่วไป องค์การ
มหาชนที่จดัตั้งขึ้นเพื่อให้ด าเนินงานศึกษาวิจยัทัว่ไป งานบริการทัว่ไป งานปกติประจ าหรืองาน
ให้บริการแก่กลุ่มลูกคา้/ผูรั้บบริการเฉพาะ ครอบคลุมในขอบเขตจ ากดั ให้ผูมี้ความรู้ความสามารถ
ในการบริหารองคก์รขนาดเล็กที่มีธุรกรรมไม่หลากหลาย 
     รายละเอียดดงัตารางที่ 13 
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ตารางที่ 13 การแบ่งกลุ่มองคก์ารมหาชน ตามเกณฑก์ารประเมินค่างาน 
กลุ่ม รายช่ือองค์การมหาชน 

กลุ่มที ่1 องคก์ารมหาชนท่ีท า
หนา้ท่ีพฒันาและด าเนินการตาม
นโยบายส าคญัของรัฐเฉพาะดา้น
ให้เกิดผลในทางปฏิบติัภายใต้
ระยะเวลาจ ากดั 

จ านวน 6 แห่ง ไดแ้ก่1) องคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื2) ส านกังานบริหารและพฒันาองค์ความรู้                    
3) ส านกังานส่งเสริมการจดัประชุมและนิทรรศการ4) ศูนยส่์งเสริมศิลปา
ชีพระหว่างประเทศ5) สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง 6) ส านกังานพฒันา
พิงคน์คร 

กลุ่มที ่2 องคก์ารมหาชนท่ีท า
หนา้ท่ีบริการท่ีใชเ้ทคนิควิชาการ
เฉพาะดา้นหรือสหวิทยาการ 

จ านวน 19 แห่ง ไดแ้ก่1) ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 2) ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร 3) ส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา 4) ส านกังานพฒันาการวิจยัการเกษตร   
5) ส านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาติ 6) สถาบนัวิจยัและ
พฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแห่งชาติ 7) สถาบนัทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ  8) สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ 9) ส านกังาน
พฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 10) องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก   
11) สถาบนัวิจยัแสงซินโครตอน 12) สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้า
และการเกษตร 13) สถาบนัวิจยัดาราศาสตร์แห่งชาติ 14) สถาบนั
เทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ 15) สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล16) 
ส านกังานนวตักรรมแห่งชาติ 17) ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  
18) ส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 19)ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววิทยา
ศาสตร์ 

กลุ่มที ่3 องคก์ารมหาชนท่ีท า
หนา้ท่ีบริการสาธารณะทัว่ไป 

จ านวน 14 แห่ง ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 2) โรงพยาบาลบา้น
แพว้ 3) สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 4) สถาบนับริหารกองทุนพลงังาน 
5) สถาบนัระหว่างประเทศเพ่ือการคา้และการพฒันา  
6) ส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบา้น   
7) ส านกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ            
พระเจา้อยูห่ัว  8) หอภาพยนตร์ 9) ศูนยคุ์ณธรรม 10) สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ 
11) สถาบนับริหารจดัการธนาคารท่ีดิน 12) สถาบนัเพ่ือการยติุธรรมแห่ง
ประเทศไทย 13) สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ 14) สถาบนัส่งเสริมความ
ปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
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     ทั้ งน้ีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  7 กันยายน พ.ศ.2547 เห็นควรให้น า
หลกัเกณฑก์ารก าหนดอตัราเงินเดือนและประโยชน์ ตอบแทนอ่ืนของผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชน 
และหลกัเกณฑก์ารก าหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ ตอบแทนอ่ืนของประธานกรรมการ กรรมการ 
ที่ปรึกษาและอนุกรรมการขององคก์ารมหาชนจดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542 
ไปใชก้บัหน่วยงานของรัฐที่จดัตั้งตามพระราชบญัญติัเฉพาะซ่ีงมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะ 
ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอดว้ย ซ่ึงถือไดว้่าการแบ่งกลุ่มองค์การมหาชนดังกล่าวใช้เป็นเกณฑ์
การพจิารณาแบ่งกลุ่มองคก์ารมหาชนตามการประเมินค่างาน มิไดแ้บ่งกลุ่มโดยพจิารณาถึงกฎหมาย
จดัตั้งตามขอ้สรุปเดิม 
  2.3 การสังเคราะห์ข้อสรุปเก่ากับใหม่  
   ผลจากการพิจารณาข้อสรุปเดิมกับประเด็นต่อต้านข้อสรุปเดิมเพื่อน าไปสู่
ประเด็นในการสงัเคราะห์รูปแบบการจดัองคก์ารหรือการจดักลุ่มองคก์ารมหาชน พบวา่ 

    ขอ้สรุปเดิมเห็นวา่องคก์ารมหาชนที่มาจากพระราชบญัญติัเฉพาะทั้ง 15 แห่ง เช่น 
ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั 
สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ เป็นตน้ ถือเป็นองคก์ารมหาชนประเภทหน่ึง 
ส่วนองคก์ารมหาชนที่จดัตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน พ.ศ.2542 ก็
ลว้นเป็นองค์การที่ท  าหน้าที่ในการจดับริการสาธารณะและมีรูปแบบการจดัการไม่แตกต่างกับ
องคก์ารมหาชนที่มาจากพระราชบญัญตัิเฉพาะ ดงันั้นการจดัองคก์ารโดยการแบ่งกลุ่มองคก์ารมหาชน
ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยพจิารณาเกณฑก์ฎหมายในการจดัตั้งถือไดว้า่มีความชดัเจนดี ส่วนประเด็นการ
ต่อตา้นขอ้สรุปเดิม เห็นว่าองคก์ารมหาชนตามเหตุผลดงักล่าวยงัขาดความเหมาะสมควรแบ่งกลุ่ม
โดยพิจารณาจาก 1) นิติฐานะ 2) ผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินงานขององคก์าร 3)การวิเคราะห์ค่าของ
งาน มากกวา่จะพิจารณาในเร่ืองประเด็นขอ้กฎหมายในการจดัตั้ง แต่เพียงอยา่งเดียว ดงันั้นในการ
สงัเคราะห์ขอ้สรุปเก่ากบัใหม่เก่ียวกบัการจดัองคก์าร จ าเป็นตอ้งพิจารณาถึงเหตุผลของขอ้สรุปเดิม
และประเด็นขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าว โดยอาศยัขอ้มูลจากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และการ
ประชุมสมัมนาของผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน ซ่ึงไดข้อ้สรุปดงัน้ี 

1. การจัดกลุ่มหรือประเภทองค์การมหาชนไม่ควรนับองค์การที่มาจาก
พระราชบญัญติัเฉพาะนับรวมเขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากองคก์ารที่มาจากพระราชบญัญตัิเฉพาะถือเป็น
องคก์ารอยูใ่นก ากบัของรัฐ มีกระบวนการจดัตั้ง และกฎหมายที่ใหอ้  านาจเฉพาะแตกต่างกบัองคก์าร
มหาชนที่จดัตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน พ.ศ.2542   ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ
ไดใ้หค้วามเห็นที่น่าสนใจไวด้งัน้ี 
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    “องค์การท่ีจัดตั้งมาจากพระราชบัญญัติเฉพาะ เป็นองค์การท่ีมิใช่มาจาก
พระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยตรง สมควรเรียกว่า องค์การรูปแบบพิเศษ 
หรือ องค์การประเภทท่ีอยู่ในก ากบัของรัฐ น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่าท่ีจะไปเรียกเป็น
องคก์ารมหาชน ” (ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการภาครัฐและองคก์ารมหาชน, 2560) 

 
2. การแบ่งกลุ่มหรือการจดัประเภทองคก์ารมหาชนควรพจิารณาจากเหตุผลและ

เจตนารมณ์ของการจดัตั้งเป็นส าคญั ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนมีความเห็นโดยรวม
เกี่ยวกับการจดักลุ่มหรือการจดัประเภทองค์การมหาชนควรพิจารณาจากภารกิจ ระยะเวลาการ
ด าเนินงานตามภารกิจ ซ่ึงประธานที่ประชุมผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจ
ดงัน้ี 

 
    “การจัดกลุ่มหรือแบ่งประเภทองค์การมหาชนควรจะน าองค์การมหาชน

ทั้งหมดมาเรียงกนัว่าอนาคตขององค์การมหาชนจะเป็นอย่างไรต่อไป ซ่ึงท่ีผา่นมารัฐบาลไม่
เคยใส่ใจในเร่ืองน้ีตวัอย่างเช่นโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)ในภาพลกัษณ์คือ
โรงพยาบาลท่ีออกจากระบบราชการมีลกัษณะก่ึงเอกชนและอนาคตโรงพยาบาลบา้นแพว้จะ
เป็นแบบน้ีต่อไปคงไม่ไดอ้าจจะให้ชาวบา้นเขา้มาเป็นหุ้นส่วนหรือให้โรงพยาบาลบา้นแพว้มี
การจดัตั้งประจ าทุกจงัหวดัเพราะบา้นเรายงัมีความตอ้งการระบบสาธารณะสุขอาจตอ้งให้
โอกาสหน่วยงานหาเล้ียงตวัเองไดโ้ดยรัฐให้สิทธิพิเศษ  นอกจากน้ีหากจะมีการจดักลุ่มควร
จะจดักลุ่มองคก์ารมหาชนตามระยะเวลาท่ีหลุดพน้ มากกว่าท่ีจะไปมวัตั้งเกณฑแ์บ่งกลุ่มเพ่ือ
พิจารณาค่าตอบแทนผูอ้  านวยการองค์การมหาชน” (ผูอ้  านวยการสถาบนับริหารจัดการ
ธนาคารท่ีดินและประธานท่ีประชุมผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน, 2559) 

 
    จากความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอ
ของคณะท างานปฏิรูปองคก์ารมหาชน (เทียนฉาย  กีระนนัทน์และคณะ, 2558) ซ่ึงเห็นวา่ควรท าการ
แบ่งกลุ่มองคก์ารมหาชนตามภารกิจหลกัขององคก์ารมหาชน ซ่ึงผูว้จิยัเห็นดว้ยกบัแนวคิดดงักล่าว
เพราะเป็นเกณฑท์ี่มีเหตุมีผลและมีความชดัเจนมากกวา่การใชเ้กณฑข์องกฎหมายจดัตั้งตามขอ้สรุป
เดิม และการแบ่งกลุ่มตามผลสมัฤทธ์ิหรือการประเมินค่างานเพือ่ก าหนดเงินเดือน ค่าตอบแทน ตาม
ประเด็นขอ้ต่อตา้นขอ้สรุปเดิม ดงันั้นการแบ่งกลุ่มองคก์ารมหาชนควรพิจารณาตามภารกิจซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1องค์การมหาชนที่มีภารกิจในดา้นการบริการสาธารณะ กลุ่มที่ 2
องคก์ารมหาชนที่มีภารกิจและก าหนดเวลาเฉพาะ กลุ่มที่ 3องคก์ารมหาชนที่มีภารกิจเพือ่ตอบสนอง
ต่อนโยบายของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 14 การแบ่งกลุ่มองคก์ารมหาชน ตามเกณฑภ์ารกิจ 
กลุ่ม ความหมายและลกัษณะภารกิจ 

กลุ่มที่ 1 องคก์ารมหาชน
ท่ีมีภารกิจในดา้นการ
บริการสาธารณะ 

หมายถึง องคก์ารมหาชนท่ีท าหน้าท่ีเป็นหน่วยปฏิบติัในการให้บริการ
สาธารณะ และจะยบุเลิกไปก็ต่อเม่ือหน่วยงานก ากบัเห็นว่าบริการสาธารณะ
นั้นไม่มีความจ าเป็นอีกต่อไป หรือเอกชนสามารถด าเนินการได ้หรือไดมี้
การถ่ายโอนภารกิจนั้นให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

กลุ่มที่ 2 องคก์ารมหาชน
ท่ีมีภารกิจและ
ก าหนดเวลาเฉพาะ  

หมายถึง องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งเพ่ือท าหนา้ท่ีด าเนินภารกิจท่ีส าคญัเป็นการ
เฉพาะโดยมีกรอบระยะเวลาด าเนินงานท่ีก าหนดไวช้ดัเจน เม่ือเสร็จส้ิน
ภารกิจดงักล่าวแลว้ใหอ้งคก์ารมหาชนนั้นยบุเลิกไป 

กลุ่มที่ 3 องคก์ารมหาชน
ท่ีมีภารกิจเพ่ือ
ตอบสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาล 

หมายถึง องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีในการด าเนินภารกิจ
ท่ีส าคญัเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้การปฏิบติัราชการเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีภารกิจท่ีไม่ซ ้ าซ้อนกบัหน่วยงานของ
รัฐ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือองคก์ารมหาชนท่ีไดจ้ดัตั้งไวแ้ลว้ โดย
รัฐบาลตอ้งตระหนกัถึงระยะเวลาการด าเนินงานขององคก์ารมหาชน
ประเภทน้ีท่ีตอ้งอยูภ่ายในระยะเวลาการปฏิบติัหนา้ท่ีของรัฐบาล และมี
แผนการด าเนินงานก าหนดเป้าหมายท่ีตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จในเวลาท่ี
ก าหนด เพ่ือไม่เป็นภาระดา้นการงบประมาณแก่รัฐบาลต่อไป  

  
 3.โครงสร้างการบริหาร 

  3.1 ข้อสรุปเดิม 
   ผลจากการวิเคราะห์เอกสารและเน้ือหาที่เก่ียวขอ้งและความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
พบวา่รูปแบบโครงสร้างทางการบริหารองคก์ารมหาชนในประเทศไทยมีลกัษณะความสัมพนัธ์เชิง
โครงสร้างเนน้ความคล่องตวั เป็นอิสระจากส่วนราชการต่างกบัโครงสร้างองคก์ารในระบบราชการ
ทัว่ไป แต่ยงัควรอยูภ่ายใตก้ารก ากับดูแลของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผูรั้กษาการ กล่าวคือ อยู่
ภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐบาลหรือฝ่ายบริหาร เน่ืองจากเพือ่ใหอ้งคก์ารมหาชนไดด้ าเนินการตาม
ภารกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจดัตั้งองค์การมหาชนเป็นส าคญั 
สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 43 
ก าหนดให้ “ให้รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองค์การมหาชนมีอ  านาจหน้าที่ 
ก ากับดูแลการด าเนินกิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย และให้สอดคลอ้งกับ
วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งองคก์ารมหาชน” โดยคณะรัฐมนตรีมีบทบาทหลายส่วนที่เก่ียวขอ้งกบั
องคก์ารมหาชน ไดแ้ก่  
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1. การพจิารณาจดัตั้งหรือยบุเลิกองคก์ารมหาชน  
2. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยการเสนอแนะของรัฐมนตรีผูรั้กษาการ 
3. การก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข กติกา และหลักการบริหารส าคัญ ๆ เช่น 

หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลองคก์ารมหาชน การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตลอดจนเงินเดือน
และผลประโยชน์ตอบแทนผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชน  เป็นตน้  

   ส าหรับโครงสร้างการบริหารงานภายในขององคก์ารมหาชน ให้อยูภ่ายใตก้าร
ควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารองคก์ารมหาชน กล่าวคือ คณะกรรมการบริหารเป็นผูก้  าหนด
นโยบายและก ากบัดูแลการบริหารงานทัว่ไปของหน่วยงาน และผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชนซ่ึงเป็น
ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานและเป็นผูบ้งัคบับญัชาของบุคลากรในองคก์ารมหาชน ดงัแผนภาพที่ 8 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที ่ 8  การแสดงโครงสร้างการบริหารและการก ากบัดูแลองคก์ารมหาชน 
 
  3.2  ประเด็นการต่อต้านข้อสรุปเดิม 
   ผลจากการประชุมเชิงปฏิบตัิการและการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนมีการ
วพิากษป์ระเด็นน้ีกนัเป็นอยา่งมากดงัน้ี 

คณะกรรมการ 
-ก ากบัดูแล/ให้ความเห็นชอบ การ
ด าเนินงานติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงาน                      
-ก าหนดขอ้บงัคบั ระเบียบการบริหารหลกั
ขององคก์ารมหาชน 

คณะรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีผูรั้กษาการ 

ผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชน น าแผนไปปฏิบติั 

ก าหนดนโยบายทิศทางการด าเนินงาน 

พิจารณาจดัตั้ง/ยบุเลิกองคก์ารมหาชน 

แต่งตั้ง 

แต่งตั้ง 

รายงานผล 

รายงานผล 

พิจารณา 
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    ประเด็นที่หน่ึง โครงสร้างการบริหารองค์การมหาชนตามผลของกฎหมาย มี
โอกาสถูกการเมืองเขา้แทรกแซงสูงโดยเฉพาะการแต่งตั้งผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน ไดแ้ก่ ต  าแหน่ง
ประธานคณะกรรมการและผูอ้  านวยการ รวมทั้งการบริหารงานขององค์การมหาชน เน่ืองจาก
กฎหมายก าหนดให้โครงสร้างองคก์ารมหาชนอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐมนตรีรักษาการและ
คณะรัฐมนตรี ในทางปฏิบตัิมีโอกาสที่จะถูกการแทรกแซงทางการเมืองหรือฝ่ายบริหารได ้ ซ่ึงจะ
ส่งผลต่อการด าเนินงานขององคก์ารมหาชนไม่เป็นไปตามวตัถุประสงคใ์นการการจดัตั้ง กล่าวคือ
แทนที่จะเน้นการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนกลับกลายเป็นการ
ปฏิบตัิงานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของฝ่ายการเมือง เห็นไดจ้ากการด าเนินงานขององคก์าร
มหาชนบางแห่งที่ผ่านมา มีการปรับเปล่ียนนโยบายไปตามรัฐมนตรีที่ก  ากับ ส่วนการแต่งตั้ ง
กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาขององค์การมหาชน รวมถึงผูอ้  านวยการมหาชน รัฐบาลหรือฝ่าย
การเมืองมีอิทธิพลในเร่ืองดังกล่าวเป็นอย่างมาก ซ่ึงผูบ้ริหารองค์การมหาชนได้ให้ความเห็นที่
น่าสนใจดงัน้ี 
 

    “การแทรกแซงทางการเมืองมีผลต่อองคก์ารมหาชนเกือบทุกแห่ง ทั้งในแง่การ
ไดม้าซ่ึงกรรมการและผูบ้ริหารองค์การมหาชน เน่ืองจากการน าหน่วยงานออกจากส่วน
ราชการเพ่ือปรับเป็นองค์การมหาชนส่วนใหญ่มีเร่ืองผลประโยชน์เข้ามาเก่ียวข้อง
ค่อนขา้งมาก ไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือค่าตอบแทนท่ีสูงกว่า” (อดีตรองผูอ้  านวยการ
ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องคก์ารมหาชน), 2559) 

 
    นอกจากน้ีผูเ้ช่ียวชาญองคก์ารมหาชน ยงัใหค้วามเห็นในเร่ืองน้ีวา่ 

 
  “ปัจจุบนัองค์การมหาชน เราตอ้งยอมรับว่ามีการตั้งกรรมการมาจากการจ้ิมตวั

หรือมาจากการแทรกแซง เท่าท่ีดิฉนัสัมผสั คนท่ีจะเขา้มาบริหารองค์การมหาชนไม่แน่ใจว่า
เขาเขา้ใจเร่ืององค์การมหาชนหรือเปล่า เราจะตอ้งท าให้คนท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ใจองค์การมหาชน
มากยิ่งข้ึน” (อดีตประธาน อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการเผยแพร่และการมีส่วนร่วมในการพฒันา
ระบบราชการ, 2559) 

 

   สอดคลอ้งกบัรายงานของศูนยข์อ้มูลและข่าวสืบสวนเพือ่สิทธิพลเมือง หรือ Thai 
Civil Rights and Investigative Journalism ( TCIJ ) เม่ือวนัที่ 10 มกราคม 2559 ซ่ึงผลจากรายงาน
ดงักล่าวพบวา่ นับอดีตจนถึงปัจจุบนัองคก์ารมหาชนในประเทศไทย มกัถูกแทรกแซงทางการเมือง 
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ดังกรณีตวัอย่างต่อไปน้ี(เว็บไซต์ http://www.tcijthai.com/news/ 2016/10/scoop/5990 สืบคน้เม่ือ
วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2559) 

1. องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื (อพท.) ก่อตั้ง
ขึ้นสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทย มีนายปลอดประสพ สุรัสวดี ผูช่้วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้นไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ อพท.
ซ่ึงด ารงต าแหน่งเป็นประธานบอร์ดคนแรกของ อพท. 

2. ส านักงานบริหารและพฒันาองค์ความรู้ (สบร.) หรือ  OKMD  ก่อตั้งขึ้นสมัย
รัฐบาลพรรคไทยรักไทย โดยนายพนัศกัด์ิ วิญญรัตน์ อดีตที่ปรึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชิน
วตัร ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารส านักงานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (สบร.)  
เม่ือเกิดการรัฐประหารในปี 2549 รัฐบาลของ พล.อ.สุรยทุธ์ จุลานนท ์ได้แต่งตั้งคุณหญิงทิพาวดี 
เมฆสวรรค ์รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ขึ้นมาก ากบัดูแล ส่งผลท าให้นายพนัธ์ศกัด์ิ และ
คณะกรรมการชุดที่ตั้งขึ้นในยคุอดีตนายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร ยื่นใบลาออกทั้งหมด จากนั้น
รัฐบาลของ พล.อ.สุรยทุธ ์จุลานนท ์จึงไดแ้ต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่ซ่ึงประกอบดว้ย ศ.ดร.อภินนัท ์โปษ
ยานนท์ มารับต าแหน่งประธาน สบร. พร้อมด้วยกรรมการชุดใหม่ อาทิ นายไกรศกัด์ิ ชุณหะวณั 
เป็นตน้ แต่พอหลงัพรรคพลังประชาชนชนะการเลือกตั้ง การบริหาร สบร. ก็ถูกเปล่ียนมืออีกคร้ัง 
หลายหน่วยงานของ สบร. ถูกดึงกลบัมาสู่อ านาจของขั้วการเมืองอ านาจเก่าก่อนการรัฐประหาร 

3. ส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) มีนายอรรคพล 
สรสุชาติ เป็นผูอ้  านวยการ โดยนายอรรคพล สรสุชาติ ในขณะนั้นเป็นนักการเมืองผูมี้ความใกลชิ้ด
กบั พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ซ่ึงหลงัจากที่ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ไดม้าอยูก่บัพรรคชาติไทย
พฒันา และมีต าแหน่งเป็นรองนายกรัฐมนตรี นายอรรคพลก็ไดรั้บต าแหน่งผูอ้  านวยการสสปน.ในปี 
พ.ศ.2551 
   นอกจากการเมืองจะท าการแทรกแซงทางการแต่งตั้งผูบ้ริหารองค์การมหาชน
แล้ว การเมืองยงัเขา้แทรกแซงการบริหารองคก์ารมหาชนในแต่ละแห่งด้วย ซ่ึงผูบ้ริหารองค์การ
มหาชนบางแห่งใหค้วามเห็นในเร่ืองน้ีวา่ 

 
   ความเป็นจริงแลว้โรงพยาบาลบา้นแพ้วสามารถแข่งขนักบัภาคเอกชนได้ แต่

การจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์กลับถูกควบคุมโดยระบบราชการ นอกจากน้ีท่ีผ่านมา
โรงพยาบาลบา้นแพว้ มีโครงการท่ีจะยกทีมไปผ่าตดัตอ้กระจกในต่างประเทศ เช่น พม่า ซ่ึง
ท่านอธิบดีแจ้งว่าเร่ืองดงักล่าวต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรี  แต่สุดทา้ยปรากฎว่ารัฐมนตรี
กลบัให้โรงพยาบาลไร่ขิงไปแทน แสดงให้เห็นว่าส่วนราชการบางคร้ังก็กลวัเราท่ีจะท าอะไร
มากเกินไป” (ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน), 2559) 
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   ประเด็นที่สองโครงสร้างการบริหารภายในองคก์ารมหาชนก่อให้เกิดความสัมพนัธ์
ระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผูอ้  านวยการในลักษณะ“Strong Board - Weak CEO” กล่าวคือ
คณะกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจมากกว่าผูอ้  านวยการ เน่ืองจากการจดัโครงสร้าง
ทางการบริหารขององคก์ารมหาชนของประเทศไทยมีรูปแบบเดียวกนั ประกอบไปดว้ย คณะกรรมการ
บริหาร (Governing Boards) และผูบ้ริหารสูงสุดขององค์การ (Chief Executive Officer – CEO) ที่
ร่วมกนัรับผิดชอบกิจกรรมทางการบริหารขององค์การต่อรัฐมนตรีประจ ากระทรวงที่ตนสังกัด  
หากพจิารณาตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 24 ซ่ึง
ก าหนดให้คณะกรรมการองค์การมหาชนมีอ านาจก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความ
เห็นชอบแผนการด าเนินงานขององค์การมหาชน โดยผูอ้  านวยการมหาชน ตอ้งรับนโยบายไป
ปฎิบัติเป็นส่วนใหญ่ ท าให้ผูอ้  านวยการองค์การมหาชนไม่มีบทบาทในการตดัสินใจเท่าที่ควร 
ประกอบกับในทางปฏิบัติผู ้อ  านวยการองค์การมหาชนเปรียบเสมือนผูใ้ต้บังคับบัญชาของ
คณะกรรมการ ท าให้บทบาทความเป็นผูบ้ริหารแบบ CEO ขององคก์ารมหาชนถูกลดทอนไปเป็น
อย่างมาก เพราะกรรมการฯส่วนใหญ่ มักจะใช้ความเห็นของตนเป็นส าคญั ซ่ึงผูบ้ริหารองค์การ
มหาชนมีความเห็นในเร่ืองดงักล่าวดงัน้ี 

   
    “กรรมการส่วนใหญ่มักจะมีความคิดเป็นของตนเอง และอยากให้องค์การ
มหาชนด าเนินทิศทางไปตามท่ีตนอยากให้เป็น ซ่ึงผู ้อ  านวยการมหาชนมีหน้าท่ีต้อง
ด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการซ่ึงแสดงให้ เห็น ถึงความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการแต่ผู ้อ  านวยการอ่อนแอ (ผู ้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ศูนย์คุณธรรม(องค์การ
มหาชน), 2560) 
  
    “ขณะน้ีเรามีปัญหาคือบอร์ดไม่เขา้ใจองคก์ารมหาชน บอร์ดส่วนใหญ่มาจาก
ขา้ราชการเก่า ผูแ้ทนส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่ สุดทา้ยเราก็ประสบปัญหา ” (ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาลบา้นแพว้ (องคก์ารมหาชน), 2559) 
 

   โดยขอ้มูลดังกล่าวยงัสอดคล้องกับความเห็นของขอ้มูลคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) บางท่านที่ไดค้วามเห็นเก่ียวกบัเร่ืองน้ีไวเ้ม่ือปี พ.ศ.2556 ดงัน้ี  
 

       “ วตัถุประสงคห์ลกัของการตั้งองค์การมหาชนก็เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัมาก
ข้ึนกว่าระบบราชการ  โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารไม่ตกอยู่ภายใต้อ  านาจทาง
การเมือง แต่จากการประเมินผลการปฏิบติังานขององค์การมหาชนพบว่าการประเมินการ
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บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลมีผลออกมาไม่ค่อยดีนัก ซ่ึงอาจมาจากความไม่เขา้ใจใน
หลาย ๆ เร่ือง เช่น บอร์ดไม่บริหารงานอย่างจริงจัง เวลาประชุมก็นัง่ฟังเฉย ๆ สุดทา้ยการ
บริหารงานจริง ๆ จึงกลายเป็นตวัเลขาธิการหรือผูอ้  านวยการ  จนมีการช้ีน าไปทางท่ีผิด เช่น 
กฎหมายบอกให้ท าอยา่งน้ี แต่กลบัเล่ียงบาลีไปท าอยา่งอ่ืนแทน โดยท่ีบอร์ดไม่รู้เร่ือง เพราะ
ไม่ไดเ้อาใจใส่ตั้งแต่แรก” (ชยัณรงค ์อินทรมีทรัพย,์ 2556) 

    

   การสังเคราะห์ข้อสรุปเก่ากับใหม่ 
   จากการการสงัเคราะห์ขอ้สรุปเก่ากบัขอ้ต่อตา้นขอ้สรุปเก่า ในประเด็นโครงสร้าง

การบริหาร ผูว้จิยัไดท้  าการสงัเคราะห์รูปแบบโครงสร้างองคก์ารมหาชนไวด้งัน้ี 
1. ที่ผ่านมาโครงสร้างการบริหารองคก์ารมหาชนของประเทศไทยถูกก าหนดไว้

เพยีงรูปแบบเดียว คือ เป็นองคก์ารที่อยูใ่ตก้ารก ากบัดูแลของรัฐมนตรีรักษาการ  ท  าให้การเมืองเขา้
แทรกแซงไดง่้ายไม่วา่จะเป็นเร่ืองการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือผูอ้  านวยการมหาชน รวมไปถึง
การแทรกแซงการบริหารงานขององคก์ารมหาชนในแต่ละแห่ง   ดงันั้นรูปแบบโครงสร้างการบริหาร
องคก์ารมหาชนจึงไม่ควรยดึหลกัตายตวั ควรก าหนดโครงสร้างการบริหารให้มีความเหมาะสมกบั
องคก์ารมหาชนในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของภารกิจดงัน้ี 

1.1 โครงสร้างการบริหารองคก์ารมหาชนที่มีภารกิจในการจดับริการสาธารณะที่
มีความจ าเป็น ควรก าหนดให้องคก์ารมหาชนอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของปลดักระทรวงหรืออธิบดี 
มากกว่าอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของรัฐมนตรีรักษาการ ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวพบได้ในประเทศสหราช
อาณาจกัร(องักฤษ) โดยก าหนดให้ผูบ้ริหาร (CEO) ขององคก์ารมหาชนจะตอ้งรับผิดชอบโดยตรง
ต่อเจา้ของงาน คือ ปลดักระทรวงหรืออธิบดีและไดรั้บมอบหมายงานภายใตพ้นัธะสัญญา (Framework 
document) เน่ืองจากองคก์ารมหาชนที่มีภารกิจหลกัในการให้บริการสาธารณะ มีการด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองและมีระยะเวลาการด าเนินการยาวนานมากกว่าองค์การมหาชนประเภทองค์การ
มหาชนที่มีภารกิจและก าหนดเวลาเฉพาะ ซ่ึงอาจจะยบุเลิกไปก็ต่อเม่ือบริการสาธารณะส้ินสุดไป
ตามนโยบายของรัฐบาลหรือปฎิบติัตามภารกิจเฉพาะจนส าเร็จ 

1.2 โครงสร้างการบริหารองคก์ารมหาชนที่มีภารกิจก าหนดเวลาเฉพาะ และ
องคก์ารมหาชนที่มีภารกิจเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ควรอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
รัฐมนตรีรักษาการ เน่ืองจากองค์การมหาชนประเภทน้ีมีกรอบระยะเวลาด าเนินงานที่ก  าหนดไว้
ชดัเจน และจะด าเนินการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยตรง กล่าวคือ  “เป็นองคก์ารเฉพาะกิจ” 
ดังนั้ นรัฐมนตรีรักษาการในฐานะฝ่ายการเมืองจึงมีความเก่ียวข้องและมีภาระหน้าที่ในความ
รับผิดชอบโดยตรง  แต่ตอ้งมีมาตรการทางกฎหมายรองรับการท าหนา้ที่ของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่
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องคก์ารมหาชนอยา่งชดัเจนเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการป้องกนัมิให้ฝ่ายการเมือง
เขา้แทรกแซงองคก์ารมหาชนอยูต่ลอดเวลา 

2. โครงสร้างการบริหารงานภายในองคก์ารมหาชน พบวา่ องคก์ารมหาชนมีการ
จดัโครงสร้างองคก์ารในรูปแบบความสมัพนัธร์ะหวา่งสายงานหลกักบัสายงานให้ค  าแนะน าปรึกษา 
(Line and Staff Relationships) ท  าให้ในบางกรณีไดป้รากฏปัญหาจากการที่ คณะกรรมการบริหาร
เข้าไปมีบทบาทในเชิงปฏิบัติการ  (Operating) มากกว่าเพียงการอ านวยการ (Directing) และมี
ลักษณะองค์การแบบแชมรอค (Shamrock Organization) โดยมีการแบ่งกลุ่มงานภายในองค์การ
ออกเป็น 3 กลุ่มที่ส าคญั คือ 1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (professional core) 2) กลุ่มผูป้ฏิบติังานจากภายนอก 
(outsourcing vendors) และ 3) กลุ่มพนักงานชั่วคราว (part-time) ท  าให้จ  าเป็นต้องพิจารณาถึง
บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริหารองค์การมหาชนว่าควรท าหน้าที่เชิงอ านวยการหรือในเชิง
ปฏิบตัิการ เพราะคณะกรรมการองคก์ารมหาชนถือเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเป็นหัวใจส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนองค์การมหาชนแต่ละแห่งสามารถด าเนินการตามภารกิจบรรลุผลส าเร็จ ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ
และผูเ้ขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการไดใ้หค้วามเห็นในเร่ืองน้ีไวด้งัน้ี 

 
    “การสรรหาบุคลากรท่ีมีศกัยภาพจริงๆ เพ่ือเขา้มาเป็นบอร์ดและผูบ้ริหารควร

ท าอย่างไร เพราะบอร์ดในองค์การมหาชนมีความหมายมากท่ีจะท าให้องค์การมหาชน
ขบัเคล่ือนไปในทิศทางใด”(เลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้และอดีตหัวหน้าคณะวิจยัการ
ปฏิรูปองคก์ารมหาชน, 2559) 

 
    “สัดส่วนของบอร์ดมาจากท่ีใดมาก เราตอ้งดูผลประโยชน์ของประเทศชาติ

เป็นหลกั หากองค์การมหาชนไม่ได้บอร์ดท่ีดีจะมีปัญหาเป็นอยา่งมาก” (อดีตประธาน อ.
ก.พ.ร. เก่ียวกบัการเผยแพร่และการมีส่วนร่วมในการพฒันาระบบราชการ, 2559) 

 
       การสงัคราะห์รูปแบบการจดัการโครงสร้างการบริหารภายในองคก์ารมหาชน 
ผูว้ิจยัเห็นว่าควรน ารูปแบบโครงสร้างการบริหารองคก์ารมหาชน (Crown Entities) ของประเทศ
นิวซีแลนด์ มาปรับใช้กับองค์การมหาชนประเทศไทย เน่ืองจากมีการออกแบบโครงสร้างการ
บริหารที่ชดัเจนโดยพิจารณาจากภารกิจและประเภทองคก์ารมหาชน โดยเฉพาะรูปแบบ Statutory 
(non-company) Crown Entities กบัรูปแบบ Corporation Sole ซ่ึงมีรายละเอียดอธิบายไดด้งัน้ี ไดแ้ก่ 
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2.1 รูปแบบคณะกรรมการเขม้แขง็  
     รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบองค์การมหาชน ประเภท Statutory (non-company) 
Crown Entities การบริหารงานจะอยูภ่ายใตอ้  านาจของคณะกรรมการบริหาร (Governing Boards) 
ในระดับปฏิบตัิ และจะมีผูบ้ริหารสูงสุดขององค์การ (CEOs) เป็นผูรั้บผิดชอบและตอบสนองต่อ
คณะกรรมการคล้ายกับองค์การมหาชนในประเทศไทย แต่มีความแตกต่างตรงที่ผูบ้ริหารหรือ
ผูอ้  านวยการ(CEO) จะไม่มีสิทธินั่งอยู่ในคณะกรรมการบริหารขององค์การ  เพื่อป้องกันมิให ้
ผูอ้  านวยการ(CEO) มีบทบาทครอบง าคณะกรรมการบริหาร ในขณะเดียวกนัก็เป็นการป้องกนัมิให้
รัฐมนตรีตน้สังกดัสามารถเขา้มาแทรกแซงการการแต่งตั้งผูอ้  านวยการ(CEO) โดยคณะกรรมการ
บริหารได้ ทั้ งน้ี รูปแบบดังกล่าวเหมาะกับองค์การมหาชนประเภทที่จัดท าบริการสาธารณะ
โดยทัว่ไปที่มีความจ าเป็น เช่น โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) เป็นตน้ 

2.2 รูปแบบผูอ้  านวยการเขม้แขง็ 
     รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบองค์การมหาชน ประเภท Corporation Sole เป็น
รูปแบบที่ไม่ใชค้ณะกรรมการบริหาร อ านาจการบริหารจะอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของผูบ้ริหาร
เพียงคนเดียวคือผูอ้  านวยการ(CEO) ซ่ึงจะมีบทบาทและรับผิดชอบงานทั้ งหมดขององค์การ 
เน่ืองจากตอ้งการความคล่องตวัในการบริหารงานสูง จ  าเป็นตอ้งด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายภายในระยะเวลาที่ก  าหนดและให้ทนัท่วงที ซ่ึงเหมาะสมกบัองคก์ารมหาชนที่มีกรอบ
ระยะเวลาด าเนินงานที่ก  าหนดไวช้ดัเจน และด าเนินการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยตรง 
เช่น สถาบันบริหารจดัการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ส านักงานพฒันาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) ส านกังานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) เป็นตน้ 

3. การจัดโครงสร้างทางการบริหารองค์การมหาชนโดยคณะกรรมการ ต้อง
เป็นไปตามหลกัธรรมมาภิบาลและความเป็นกลางทางการเมือง เพือ่ใหก้ารบริหารงานเป็นไปอิสระ 
ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองและเพื่อป้องกนัแนวคิดระบบราชการครอบง าการบริหารงาน
ขององคก์ารมหาชน ซ่ึงผลจากการสังเคราะห์โครงสร้างองคก์ารมหาชนนั้น พบวา่ องคก์ารมหาชน
มีคณะกรรมการที่ส าคญัๆ อยู ่3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารขององคก์ารมหาชน คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาองคก์ารมหาชน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 คณะกรรมการบริหารขององคก์ารมหาชน 
     ส่วนใหญ่มาจากขา้ราชการระดบัสูงที่ไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลรวมถึง
ตวัแทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมซ่ึงจะผา่นกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งคลา้ยคลึงกบั
ผูบ้ริหารสูงสุดฯ คณะกรรมการบริหารฯน้ีจะมีอ านาจการตดัสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ค่อนขา้ง
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กวา้งขวางซ่ึงอาจครอบคลุมถึงการวางนโยบายและยทุธศาสตร์ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละทิศทางของ
องคก์ารรวมถึงการก ากับให้องคก์ารมีการด าเนินการไปตามขอ้ก าหนดทางกฎหมายและการเงิน
นอกจากน้ีคณะกรรมการบริหารฯยงัอาจมีอ านาจสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่จะเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ผูบ้ริหารสูงสุดฯอีกดว้ย 
     ดงันั้นในโครงสร้างการบริหารองคก์ารมหาชนดว้ยคณะกรรมการบริหาร
จึงเป็นกลไกส าคญัต่อการด าเนินภารกิจขององคก์ารมหาชน ซ่ึงเดิมพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน 
พ.ศ.2542 มาตรา 19 ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผูแ้ต่งตั้ งประธานกรรมการและกรรมการ 
คณะกรรมการขององคก์ารมหาชน อาจประกอบดว้ยผูแ้ทนของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นกรรมการโดย
ต าแหน่งก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินก่ึงหน่ึงของคณะกรรมการ ซ่ึงส่งท าให้ประธานกรรมการและกรรมการ
ขององคก์ารมหาชนแต่ละแห่งมกัจะมาจากฝ่ายการเมือง รวมถึงสายขา้ราชการประจ าเป็นจ านวน
มาก เพือ่แกไ้ขปัญหาดงักล่าวจึงไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.
2559 ยกเลิกขอ้ความมาตรา 19 เดิม และให้แกไ้ขเป็น “คณะกรรมการ...จ  านวนตอ้งไม่เกินสิบเอ็ด
คน ตอ้งไม่เป็นขา้ราชการซ่ึงมีต  าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าพนักงานหรือลูกจา้งของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เว ้นแต่ เป็นผู ้สอนใน
สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยกรรมการไม่น้อยกวา่ก่ึงหน่ึง(มาตรา 7 ประกอบมาตรา 19)ซ่ึงถือเป็น
มาตรการหน่ึงในการป้องกนัการแทรกแซงทางการเมืองในการวางตวัขา้ราชการประจ าเขา้มาใน
องค์การมหาชน รวมถึงก าหนดให้ผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการขององคก์ารมหาชนจะด ารงต าแหน่ง
เกินกว่าสามแห่งไม่ได้(มาตรา 19/1) เน่ืองจากป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์และช่วยท าให้
กรรมการมีเวลาเพยีงพอสามารถปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  
     3.2 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
     ปกติแล้วโครงสร้างการบริหารจะมีการก าหนดผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้
ค  าปรึกษาซ่ึงอยูใ่นคณะกรรมการบริหารขององคก์ารมหาชนแลว้ก็ตาม (คณะกรรมการมีจ านวนไม่
เกิน 11 คน) แต่ในทางปฏิบติัองคก์ารมหาชนจ าเป็นตอ้งใชค้วามเช่ียวชาญและความช านาญเฉพาะ
ดา้น จ าเป็นตอ้งก าหนดองคค์ณะที่ให้ค  าปรึกษาแบบมืออาชีพ กล่าวคือการจดั “ทีมที่ปรึกษา” ทั้งใน
ข้อกฎหมาย การวางนโยบาย แผนยุทธศาสตร์เพื่อช่วยเหลืองานวิชาการและเทคนิคให้กับ
คณะกรรมการบริหารและผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชน แต่อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการที่ปรึกษาชุดน้ี
ท าหน้าที่หลกัคือการให้ค  าแนะน าเท่านั้นซ่ึงมิไดมี้อ านาจในการตดัสินใจหากแต่เป็นกลไกเพือ่ท  าให้
ระบบบริหารมีความรอบคอบรัดกุมยิง่ขึ้น 
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     การมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาถือว่าเป็นส่ิงท่ีดีเพราะขณะน้ีศูนยค์ุณธรรม
ก็ไดมี้การจดัตั้งคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริหารเพ่ือส่งเสริม
ให้การตดัสินใจและก าหนดนโยบายมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน(ผูจ้ดัการฝ่ายยุทธศาสตร์ศูนย์
คุณธรรม(องคก์ารมหาชน), 2560) 

 
   3.3 คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาองคก์ารมหาชน 
   คณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน เรียกโดยยอ่ว่า “กพม.” เป็น
คณะกรรมการที่จดัตั้งขึ้นมาใหม่ ตามพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 ซ่ึงมี
หลายฝ่ายไม่ค่อยเห็นดว้ย ที่เขา้มาท าหน้าที่แทนคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดินที่มีอยูแ่ต่เดิม  เพราะกรรมการชุดน้ีมีอ านาจในการ
พิจารณาและก ากับดูแลองคก์ารมหาชนทุกแห่ง โดยบุคคลที่เขา้มาด ารงต าแหน่งใน กพม.  ประกอบดว้ย 
(1) ประธานกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นประธานกรรมการจ านวนหน่ึงคน (2) กรรมการโดย
ต าแหน่ง จ านวนส่ีคน ไดแ้ก่ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผูอ้  านวยการส านักงบประมาณ   (3) กรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจ  านวนไม่เกินเจ็ดคน และให้เลขาธิการคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการเป็นกรรมการและเลขานุการ จ านวนไม่เกินสิบสามคน  
     จากการวิจยัพบกว่าคณะกรรมการชุดน้ีควรมีการทบทวนและก าหนดสัดส่วน
และคุณสมบตัิของกรรมการ โดยการก าหนดสัดส่วนขา้ราชการประจ าให้น้อยลงกวา่เดิม และเพิ่ม
สดัส่วนกรรมการที่เป็นตวัแทนผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนได้มีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเขา้ไป
เป็นกรรมการชุดดงักล่าวดว้ย เน่ืองจากสัดส่วนของขา้ราชการประจ าและขา้ราชการทางการเมืองที่
อยูใ่นคณะกรรมการ หรือ กพม. มีสัดส่วนเกือบก่ึงหน่ึง ไม่นับรวมกบักรรมการผูท้รงวุฒิซ่ึงส่วน
ใหญ่มาจากสายการเมืองอีกเจ็ดคน แต่อยา่งไรก็ตามกฎหมายฉบบัดังกล่าวก็มีการวางมาตรการ
ป้องกนัการแทรกแซงทางการเมืองและผลประโยชน์จากการเป็นคณะกรรมการเช่น ม่เป็นผูด้ ารงต 
าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน กรรมการหรือผูด้  ารงต าแหน่งซ่ึง
รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจา้หน้าที่พรรคการเมือง(มาตรา 
5/2 (4) และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจะด ารงต าแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา หรือต าแหน่งอ่ืนใดของ
องคก์ารมหาชนในเวลาเดียวกนัไม่ได ้ (มาตรา 5/3) เพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน แต่ความเป็นจริง
แล้วกฎหมายไม่ควรก าหนดขอ้ห้ามกรรมการผูท้รงคุณวุฒิที่ว่า  “หรือต าแหน่งอ่ืนใดขององคก์าร
มหาชนในเวลาเดียวกนัไม่ได”้ในมาตรา 5/3 วรรคทา้ย  เพราะเท่ากบัเป็นการตดัสิทธ์ิผูแ้ทนองคก์าร
มหาชนทัว่ทั้งประเทศ ท าให้ไม่มีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมและการตดัสินใจของคณะกรรมการ(กพม.) 
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แมแ้ต่คนเดียว ซ่ึงปัจจุบนัน้ีองคก์ารมหาชนที่ไดรั้บการจดัตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบญัญตัิ
องคก์ารมหาชน พ.ศ.2542 ทั้ง 39 แห่งไดมี้การจดัประชุมหารือกนัอยา่งต่อเน่ืองโดยน ารูปแบบการ
ประชุมของอธิการบดีแห่งประเทศไทยมาปรับใช ้เพื่อท าการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการท างานตามภารกิจ 
 

    “การรวมตวัของผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชน เร่ิมแรกเกิดจากรวมตวักนัระหวา่ง
หัวหน้าฝ่าย และก็ไดเ้สนอผูอ้  านวยการให้รับทราบ โดยมีการประชุมแบบไม่เป็นทางการ  
พอผ่านมาสักระยะองค์การมหาชนก็มีปัญหาต่างๆกนั จึงมีกลุ่มงานวิชาการช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกัน โดยเป็นการช่วยเหลือกันระหว่างเจ้าหน้าท่ี  สุดท้ายจึงอยากผูอ้  านวยการองค์การ
มหาชนเป็นแม่งาน จึงมีหนงัสือหารือกนัและมีการนดัประชุมกนัอยา่งจริงจงั จนกระทัง่มีการ
จดัประชุมผูอ้  านวยการองค์การมหาชน คร้ังแรกในปีพ.ศ. 2543 และมีการเลือกสรร
ผูอ้  านวยการเขา้มา ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม โดยประธานคนแรกคือ คุณวีรศกัด์ิ โคว้สุรัตน์ 
แต่การประชุมไม่ไดเ้ป็นทางการเท่าท่ีควร เน่ืองจากความเป็นเอกภาพไม่มี เพราะภาระงาน 

ไม่เหมือนกนั แนวคิดการจดัตั้งก็ไม่เหมือนกนั ประกอบกบัผูบ้ริหารไม่ค่อยมีเวลามกัส่งตวัแทน
เขา้ร่วมประชุมโดยการประชุมลกัษณะน้ีเราใชก้ารประชุมรูปแบบเดียวกบัท่ีประชุมทปอ.”  
(ผูอ้  านวยการสถาบนับริหารจัดการธนาคารท่ีดินและประธานท่ีประชุมผูบ้ริหารองค์การ
มหาชน, 2559) 

 
       “คนท่ีทราบว่าองคก์ารมหาชนคืออะไรคนทัว่ไปไม่ค่อยทราบ แมแ้ต่กระทรวง 
ทบวง กรมท่ีสังกดั เรารู้สึกว่าถูกปฏิบติัเหมือนเป็นบุคคลท่ีสาม เช่น เวลาเขาเรียกประชุม
หัวหน้าส่วนราชการเขาก็จะไม่ให้ความส าคญักบัเรา” (ผูอ้  านวยการองค์การบริหารจดัการ
ก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน), 2559) 

 
   “การก าหนดให้มีคณะกรรมการกลางถือว่าเป็นส่ิงท่ีดีในโครงสร้างการบริหาร 

เท่ากบัมีหน่วยงานท่ีช่วยท าหน้าท่ีกลัน่กรองการท างาน และมีหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีเป็นการ
เฉพาะ แต่ทั้งน้ีควรก าหนดสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนผูบ้ริหารหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี
ขององคก์ารมหาชนดว้ยจะดีมาก เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้องคก์ารเหล่านั้นไดมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินใจและเป็นการสร้างมุมมองท่ีดีต่อการบริหารงานในอีกมิติหน่ึง” (ผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การจดัการภาครัฐและองคก์ารมหาชน, 2560) 

 

    ดงันั้นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารงานและด าเนินงานของคณะกรรมการ(กพ
ม.) ควรมีการก าหนดสัดส่วนกรรมการผูแ้ทนองคก์ารมหาชนทัว่ทั้งประเทศ ซ่ึงอาจใชว้ิธีการสรร
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หาและคดัเลือกผูแ้ทน ดว้ยวธีิการดงัน้ี 1) ให้ที่ประชุมผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนท าการคดัเลือกและ
ส่งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการ 2)ทางคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นเจา้ภาพใน
การจดัประชุมตวัแทนผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้งองคก์ารมหาชน และท าการเลือกผูแ้ทนของ
องค์การมหาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ซ่ึงจะถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจในการ
ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั ตามแนวทางการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นส าคญั โดยผูว้จิยั
สามารถสังเคราะห์รูปแบบการจัดการโครงสร้างองค์การมหาชนใหม่จากข้อมูลข้างต้น ได้
ดงัต่อไปน้ี 
 

การสังเคราะห์โครงสร้างองค์การมหาชน 
(Public Organization Chart) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 9 การสงัเคราะห์โครงสร้างองคก์ารมหาชน 
 
 
 

ผู้อ านวยการองค์การมหาชน 

คณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน 

รองผูอ้  านวยการ 

ฝ่ายงาน ฝ่ายงาน 

 

ฝ่ายงาน 

  

ฝ่ายงาน 

 

ฝ่ายงาน 

 

รัฐมนตรี 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

งานตรวจสอบภายใน
มหาชน 

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน 
(มีการก าหนดสัดส่วนกรรมการมาจากผู้แทนองค์การ

มหาชน) 
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 4. การจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 
  4.1 ข้อสรุปเดิม   

1. บริหารงานบุคคลขององค์การมหาชนใช้หลักการของความเป็นอิสระความ
คล่องตวัในการจดัสรรหาบรรจุแต่งตั้งทั้งน้ีโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถประสบการณ์และ
ผลงานตามระบบคุณธรรมซ่ึงระบบการบริหารงานบุคคลขององค์การมหาชนจะมีลักษณะที่
ส าคญัๆดงัน้ี 

1.1 ในแต่ละองค์การมหาชนจะมีระเบียบหลักเกณฑ์วิธีการเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคลของตนเองตามที่คณะกรรมการก าหนด 

1.2 ผูอ้  านวยการองค์การมหาชนเป็นผูบ้งัคบับญัชาเจา้หน้าที่และลูกจา้งของ
องค์การมหาชนมีอ านาจบรรจุแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งลงโทษทางวินัยตลอดจนให้เจา้หน้าที่และ
ลูกจา้งขององคก์ารมหาชนออกจากต าแหน่งทั้งน้ีตามขอ้บงัคบัที่คณะกรรมการก าหนด 

1.3 ผูป้ฏิบัติงานในองค์การมหาชนมีฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ไม่ใช่
ขา้ราชการหรือพนกังานรัฐวสิาหกิจโดยมี 2 ลกัษณะคือ 

1.3.1 เจา้หนา้ที่และลูกจา้งขององคก์ารมหาชน 
1.3.2 เจา้หนา้ที่ของรัฐที่มาปฏิบตัิงานเป็นเจา้หนา้ที่และลูกจา้งขององคก์าร

มหาชนเป็นการชัว่คราวตามที่รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งขอและไดรั้บอนุมติั
จากผูบ้งัคบับญัชาหรือนายจา้งเดิม 
        ระบบการจา้งงงาน จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาคเอกชน เป็นการจา้งงาน
ภายใตร้ะบบสัญญา(Contractual basis) มิใช่การจา้งงานระยะยาวในระบบขา้ราชการพลเรือนส่วน
สวสัดิการและประโยชน์เก้ือกูลของเจา้หน้าที่และลูกจา้งขององค์การมหาชนจะแตกต่างกันไป
ตามที่คณะกรรมการองค์การมหาชนแต่ละแห่งจะก าหนดค่าตอบแทน  สวสัดิการ ตลอดจน
ประโยชน์ เก้ือกูลอ่ืน ๆ ที่ท  าให้องคก์ารสามารถแข่งขนัและจูงใจบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในตลาดแรงงานได ้

      เน่ืองจากองค์การมหาชนไม่อยู่ภายใต้การบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
ประกนัสงัคม ดงันั้น ผูอ้  านวยการเจา้หนา้ที่ และลูกจา้ง ขององคก์ารมหาชน ไม่สามารถจดทะเบียน
ประกันสังคมได้อย่างไรก็ตาม ผูอ้  านวยการและเจา้หน้าที่ขององค์การมหาชน สามารถจ่ายเงิน
สมทบประกันสังคมฝ่ายเดียวได้ แต่รัฐไม่สามารถจ่ายเงินในฐานะนายจา้งได้องค์การมหาชน
สามารถจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพได ้
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2. การก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 
    โดยทั่วไปแล้วผูบ้ริหารขององค์การมหาชนจะไม่มีอิสระในการก าหนด
ค่าตอบแทนของตนเอง ค่าตอบแทนจะถูกก าหนดไวต้ั้งแต่เบื้องแรกในการจดัตั้งองค์การมหาชน
โดยกระทรวงต้นสังกัด ทั้ งน้ีผูอ้  านวยการขององค์การมหาชน จะไม่มีอ านาจในการก าหนด
ค่าตอบแทนแก่ตนเองและบุคลากรในต าแหน่งบริหารที่อยูถ่ดัลงไปจากตนเองอีกดว้ยเพื่อป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซอ้นและเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลในองคก์าร 
    อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนของผูอ้  านวยการองค์การมหาชน 
ประกอบดว้ย 2 ส่วนประกอบดว้ย  

1. ค่าตอบแทนพื้นฐาน ไดแ้ก่ เงินเดือน ซ่ึงเดิมพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน 
พ.ศ.2542 ก าหนดให้ ก.พ.ร. เป็นผูมี้อ  านาจตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายในการประเมินค่างาน
และพจิารณาจดักลุ่มองคก์ารมหาชน ซ่ึงพจิารณาจากองคป์ระกอบ 3 มิติไดแ้ก่ 

1.1 มิติดา้นความรับผิดชอบในการบริหารงาน เป็นการประเมินในแง่ของ
ลักษณะภารกิจที่แตกต่างกันในด้านผลกระทบที่จะเกิดจากการปฏิบัติงานขององค์การ ขนาด 
ขอบเขตและความซับซ้อน ในการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององคก์าร โดยพจิารณาจากเทคนิค
หรือเทคโนโลยทีี่ใช ้ความหลากหลายของผูรั้บบริการ ขอบเขตความครอบคลุมของการให้บริการ 
ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อส่วนรวมขององคก์ารมหาชนนั้น ๆ ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ และสงัคมของ
ประเทศโดยส่วนรวม 

1.2 มิติดา้นประสบการณ์ของผูอ้  านวยการ เป็นการประเมินในแง่ความรู้ 
ความสามารถของผูอ้  านวยการที่ตอ้งการในการบริหารองค์การมหาชน ทั้งความรู้วิชาการ ความสามารถ 
ทกัษะ และประสบการณ์ที่จ  าเป็นต่อการบริหารองคก์ารมหาชน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มที่ตอ้งใช้
ทกัษะการติดต่อส่ือสารในการบริหารองคก์ารมหาชน 

1.3 มิติดา้นสถานการณ์เป็นการประเมินในแง่ความส าคญัของภารกิจและ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารมหาชนที่มีต่อความส าเร็จตามนโยบายของรัฐบาล ที่ตอ้งการใหเ้กิดผลใน
ระยะเวลาอันสั้ นหรือจ ากัดรวมถึงความจ าเป็นในแต่ละช่วงที่อาจจะต้องการผูอ้  านวยการที่ มี
คุณสมบตัิ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะดา้นที่แตกต่างกนั 
 

     การก าหนดกรอบเงินเดือน มีการสร้างมาตรฐานให้เกิดความชดัเจนและ
เป็นธรรม โดยมีหลกัในการจดัท าอยู่ 2 ประการไดแ้ก่ 1)ไม่เกินความเป็นราชการจนเกินไป
และ 2) ต้องเหมาะสมกับภารกิจและผลการปฏิบัติงานท่ี เกิดข้ึน (เลขาธิการสถาบัน
พระปกเกลา้และอดีตหวัหนา้คณะวิจยัการปฏิรูปองคก์ารมหาชน, 2559) 
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     ส าหรับอตัราเงินเดือนของผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชนให้ใช้หลักเกณฑ์
ตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี(มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัที่ 7 กนัยายน 2547 
เร่ือง “การปรับปรุงหลกัเกณฑก์ารก าหนดอตัราเงินเดือนฯ”) 
 
ตารางที่ 15 การแบ่งกลุ่มก าหนดอตัราเงินเดือนของผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชนตามเกณฑก์ารประเมิน

ค่างาน 
กลุ่ม การประเมินค่างาน อัตราเงินเดือนข้ันต ่าและข้ันสูง

ของผู้อ านวยการ (ต่อเดือน) 

1 องคก์ารมหาชนที่ท  าหน้าที่พฒันาและด าเนินการ
ตามนโยบายส าคญัของรัฐเฉพาะดา้น 

100,000-300,000 บาท 

2 องค์การมหาชนที่ท  าหน้าที่บริการที่ ใช้เทคนิค
วชิาการเฉพาะดา้นหรือสหวทิยาการ 

100,000-250,000 บาท 

3 องคก์ารมหาชนที่ท  าหนา้ที่บริการสาธารณะทัว่ไป 100,000-200,000 บาท 
 

2. ค่าตอบแทนผันแปร หมายถึง ค่าตอบแทนพิเศษที่ขึ้นกบัผลการปฏิบติังาน
ของผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชน (Performance based pay) โดยจ่ายภายหลงัประเมินผลงานส้ินปี
พจิารณาจากผลการด าเนินงานที่ผูอ้  านวยการท าสญัญาไวก้บัประธานคณะกรรมการ ทั้งน้ี ใหมี้อตัรา
ไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินเดือนประจ า และตอ้งใหค้  านึงถึงสถานะทางการเงิน ความสามารถในการ
จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมขององคก์ารมหาชน และความยติุธรรมประกอบดว้ย 
      ทั้งน้ีบญัชีอตัราเงินเดือนของเจา้หน้าที่หรือผูป้ฏิบติังานในองคก์ารมหาชน
ไม่มีความสมัพนัธก์บัอตัราเงินเดือนของผูอ้  านวยการ เพราะผูอ้  านวยการมีการก าหนดระยะเวลาใน
การเขา้ออกตามวาระที่มีในสัญญาและขอ้ตกลงเป็นการเฉพาะตวั และยงัตอ้งรับผิดชอบต่อการ
บรรลุเป้าหมายขององคก์ารมหาชนต่อคณะกรรมการโดยตรง ซ่ึงต่างกบัเจา้หน้าที่หรือผูป้ฏิบติังาน
ในองคก์ารมหาชนที่ผกูพนักบัผลปฏิบติังานที่ไดรั้บการมอบหมายภายใน 
     ส าหรับเร่ืองอตัราเงินเดือนของผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชนไดเ้กิดกระแส
วิพากษ์จากสังคมอยา่งหนัก โดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ระบุว่า ไดร้วบรวมขอ้มูลใน
ปีงบประมาณ 2557 จากองค์การมหาชน 34 แห่ง(ในขณะนั้น) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ผูบ้ริหาร
องคก์ารมหาชนทุกแห่งไดรั้บเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนในอตัราค่อนขา้งสูงประมาณ 
130,000-296,440 บาท ต่อเดือน เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราเงินเดือนและเงินประจ าต  าแหน่งของ
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นายกรัฐมนตรี ได้รับเงินเดือนในอัตรา 75,590 บาท และเงินประจ าต  าแหน่ง 50,000 บาท รวม
ทั้งส้ิน 125,590 บาทต่อเดือน  
     ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) จึงได้ตั้งขอ้สังเกตจากผลการศึกษา
ดงักล่าวต่อรัฐบาล เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบในการพิจารณาความเหมาะสมของการก าหนดอตัรา
เงินเดือน และค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบ เพือ่ใหเ้กิดความ
เสมอภาคเป็นธรรมและเหมาะสม เทียบเท่ามาตรฐานการครองชีพไม่เหล่ือมล ้าในฐานเงินเดือนของ
ขา้ราชการแต่ละประเภท และให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่  โดยผล
การศึกษาพบวา่ เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนของผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน จ านวนทั้ง 34 แห่ง 
เงินเดือนอยูท่ี่หลกั 100,000 บาทขึ้นไป โดยผูอ้  านวยการองคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างย ัง่ยืน มีเงินเดือนสูงที่สุด คือ  296,440 บาท/เดือน ส่วนผูอ้  านวยการสถาบัน
พฒันาองคก์รชุมชน มีเงินเดือนนอ้ยทีสุ่ดอยูท่ี่ 130,000 บาท /เดือน    
  4.2 การต่อต้านข้อสรุปเดิม  

   มีประเด็นการวิพากษ์อยู่ 3 ประเด็น ได้แก่ 
   ประเด็นแรก ระบบบริหารงานบุคคลขององคก์ารมหาชนยงัขาดความเป็นอิสระ

และไม่มีความคล่องตัว เพราะในทางปฏิบัติยงัต้องอาศัยระเบียบราชการเป็นแนวทางในการ
บริหารงานบุคคล กล่าวคือ กฎหมายไดใ้ห้อ  านาจแก่คณะกรรมการองค์การมหาชนในการออก
ระเบียบการบริหารงานบุคคลได้เอง แต่ในทางปฏิบัติคณะกรรมการองค์การมหาชนไม่กล้า
ตดัสินใจในการปรับค่าตอบแทนพนักงาน ลูกจา้งองคก์ารมหาชนเหมือนภาคเอกชนเพราะกงัวล
เก่ียวกบักระบวนการตรวจสอบและกรรมการจ านวนไม่น้อยยงัมีแนวคิดแบบราชการซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ
ไดใ้หค้วามเห็นไวด้งัน้ี 

 

   การบริหารงานบุคคล จริงๆแลว้เราควรให้เขาสามารถออกระเบียบและกฎเกณฑ์
ไดเ้องแต่ไม่ควรอนุโลมเอาระเบียบราชการมาใช ้เพราะการอนุโลมเอาระเบียบราชการมาใช้
เท่ากบัติดกบัดกัทางราชการ(เลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้และอดีตหัวหน้าคณะวิจยัการ
ปฏิรูปองคก์ารมหาชน, 2559) 

 

   ประเด็นที่สอง ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานยงัยดึติดตวัช้ีวดัแบบราชการ 
เน่ืองจากแนวคิดการการปฏิรูปภาครัฐ การประเมินผลการปฏิบติังานที่ กพร.ก าหนดขึ้นมกัอาศยั
เกณฑต์วัช้ีวดัการท างานมุ่งผลสมัฤทธ์ิของหน่วยงานภาครัฐมาปรับใชก้บัองคารมหาชน ในขณะที่
รูปแบบองคก์ารมหาชนมีความแตกต่างกบัหน่วยงานราชการแบบปกติโดยทัว่ไป ซ่ึงแนวคิดของ
การจดัตั้งองคก์ารมหาชนคือ “หวัใจคือราชการ แต่ท างานแบบเอกชน” ดงันั้นหากน าเกณฑห์รือ



189 
 

 

ตวัช้ีวดัไม่เหมาะสมมาใช้กับองค์การมหาชนย่อมก่อให้เกิดเสียมากกว่าผลดี ดังความเห็นของ
ผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน ดงัต่อไปน้ี 

 
   องค์การมหาชนเป็นองค์การท่ีจดัท ากิจการท่ีมีลกัษณะเฉพาะกิจ จ าเป็นต้อง

ด าเนินงานนอกระบบราชการ ด าเนินงานท่ีอยู่นอกระบบรัฐวิสากิจ ท่ีอาศยัความรู้ความ
ช านาญในการปฏิบติังาน ดงันั้นอนาคต หากมุ่งหวงัว่าคนเก่งมีความสามารถสูงมาท างาน 
เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามภารกิจภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และตอ้งบริหารงานบุคคลให้
เสร็จส้ินตามเวลา ...การประเมินผลงาน กพร.ใช้วิธีการประเมินผลงานแบบราชการ ถ้ามี
แนวคิดดงักล่าวก็ไม่สมควรตั้งองค์การมหาชนข้ึนมา (ผูอ้  านวยการสถาบนับริหารจัดการ
ธนาคารท่ีดินและประธานท่ีประชุมผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน, 2559) 

 

   ประเด็นที่สาม การก าหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหารและพนักงาน ลูกจา้ง
องคก์ารมหาชนแมจ้ะชอบดว้ยกฎหมายแต่ยงัขาดความเป็นธรรม 

   จากการวิพากษป์ระเด็นดังกล่าวในที่ประชุมผูบ้ริหารองค์การมหาชนและการ
สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญองคก์ารมหาชน มีขอ้โตแ้ยง้ดงัต่อไปน้ี 

1. อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนผู้อ านวยการองค์การมหาชน  
     เน่ืองจากการด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารขององค์การมหาชนมีความทา้ทาย
และมีความเส่ียงสูงกว่าผูบ้ริหารส่วนราชการโดยทัว่ไป และไม่สามารถน าไปเทียบเคียงได้กับ
ต าแหน่งผูบ้ริหารซ่ึงเป็นขา้ราชการทางเมือง ขา้ราชการประจ า ตลอดจนรัฐวิสาหกิจไดเ้น่ืองจาก
ขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่าน้ีมีค่าตอบแทนในด้านอ่ืนๆสูงมาก เช่น ค่าเบี้ ยประชุม 
สวสัดิการต่างๆจากภาครัฐ ดงันั้นการน าผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนไปเทียบเคียงกบัขา้ราชการและ
พนักงานรัฐวสิาหกิจเหล่าน้ีจึงมีความไม่เป็นธรรมเพราะเป็นการเทียบเคียงกบัส่ิงที่เทียบเคียงไม่ได ้
ซ่ึงผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนไดใ้หข้อ้มูลที่น่าสนใจดงัน้ี 
 

         “การพิจารณาในเร่ืองค่าตอบแทนของผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน ไม่สามารถ
ไปเทียบกบัขา้ราชการได ้แมว้่าขา้ราชการมีเงินเดือนนอ้ยกว่า แต่มีการให้ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
เช่น เบ้ียประชุม และค่าตอบแทนอ่ืนๆมากกว่าเป็นอยา่งมาก” (ผูอ้  านวยการองคก์ารบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก(องคก์ารมหาชน), 2559) 
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          “การท่ีกล่าวหาผูอ้  านวยการองค์การมหาชนเงินเดือนสูง จ าเป็นตอ้งพิจารณา
ความรู้ความสามารถประกอบดว้ย เงินเดือนก็ตอ้งสูง ถา้เป็นระดบับริษทัเงินเดือน 4-5 แสน
บาท การประชุมมีการเสนอว่าไม่ให้ค่าตอบแทนเน่ืองจากเงินเดือนสูงแล้ว ก็ถือว่าไม่เป็น
ธรรม ส าหรับบางองคก์ารมหาชน เงินเดือน 2 แสนไม่ไดม้าก เพราะผูบ้ริหารบางท่านมาแค่ 2 
ปี  คณะกรรมการคดัสรรให้เงินเดือน 170,000บาท แสน ต ่ากว่าเป้าท่ีวางไว ้ 30,000บาทพอมี
ข่าวว่ารองนายกรัฐมนตรีบอกว่าเงินเดือนผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชนมากกว่านายกรัฐมนตรี
ก็ถูกปรับลดลงมาเหลือแค่ 130,000 บาท กลายเป็นการก าหนดเงินเดือน ผูอ้  านวยการองคก์าร
มหาชนเป็นไปตามอารมณ์ ไม่ใช่หลกัการ ตอนหลงั กพร. ก็ยกเลิกไม่ให้เบ้ียประชุม และตอ้ง
รับเป็นอนุกรรมการ 5-6 คณะ สุดทา้ยก็ไม่ไดเ้ลย ขอ้สงสยัคือปลดักระทรวง อธิบดี ส่วนใหญ
เงินเดือนเกือบ 1 แสนบาท แต่มีเบ้ียประชุมมหาศาล 10-20 คร้ังต่อเดือน เฉพาะค่าเบ้ียประชุม
ก็เป็นหลกัแสน ทั้งๆท่ีเป็นระบบราชการ ค าถามผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชนมีสถานะใด คือ
ลูกจา้งของส่วนราชการใช่หรือไม่ เหตุใดส่วนกลางจึงตอ้งมาท าการควบคุมในเร่ืองดงักล่าว 
หากน าระบบราชการมาควบคุมองค์การมหาชนย่อมขดัต่อเจตนารณ์” (ผูอ้  านวยการสถาบนั
บริหารจดัการธนาคารท่ีดิน, 2559) 
 

    นอกจากน้ีหากพจิารณาเจตนารมณ์และภารกิจของการจดัตั้งองคก์ารมหาชนก็
คือ การจดับริการสาธารณะที่ตอ้งอาศยัความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น ดงันั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัผูบ้ริหารที่
มีความรู้ความสามารถสูงในการบริหาร ซ่ึงองคก์ารตอ้งมีมาตรการจูงใจให้คนเก่งคนมีความรู้ 
ความสามารถเขา้มาท างานในองคก์าร โดยปัจจยัดา้นค่าตอบแทนถือเป็นปัจจยัที่ส าคญัประการ
หน่ึงซ่ึงจ าเป็นต้องเปล่ียนวิธีคิดแบบภาคเอกชน สอดคล้องกับความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญและ
ผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนดงัน้ี 

 
    “การท่ีหน่วยงานราชการอยากไดค้นเก่งเพ่ือมาบริหารองค์การมหาชนหรือ

จา้งคนท่ีเช่ียวชาญค่าจ้างจ าเป็นก็ตอ้งแพง จะไปจ้างถูกแบบราชการจะหาคนท าก็ยาก เพราะ
การก าหนดอตัราเงินเดือนขณะน้ีมีปัญหาเพราะไม่มีการจูงใจให้คนเก่งเขา้มา เน่ืองจากความ
มัน่คงในงานไม่มี เพราะวาระนึงของ CEO ขององค์การมหาชนมีเพียงแค่ 4 ปี และท่ีส าคญั
หากบอร์ดให้ตอ้งออกก็ตอ้งออก ไม่มีเร่ืองความมัน่คงปลอดภยัในงาน ความเส่ียงก็ถือว่าสูง 
(เลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้และอดีตหวัหน้าคณะวิจยัการปฏิรูปองคก์ารมหาชน,  2559) 

 
    “เร่ืองค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ท่ีส่วนราชการอ่ืนเห็นว่าเรามีค่าตอบแทนสูง ซ่ึง

หากพิจารณาถึงระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง การเกษียณอายุราชการ หากเทียบกบัขา้ราชการ 
สวสัดิการต่างๆ ทุกวนัน้ีการหาผูอ้  านวยการยิ่งยากข้ึน เพราะความเป็นจริงผูมี้จะมารับ
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ค่าตอบแทนจ านวนดงักล่าวกบัระยะเวลา 4 ปี ค่อนขา้งหายาก ดงันั้นจ าเป็นตอ้งพิจารณาว่า
การจ่ายเงินค่าตอบแทน 1.4 เท่า เหมาะสมหรือไม่ เราควรค านึงถึงความเป็นจริงและปัจจัย
ต่างๆประกอบดว้ย” (ผูอ้  านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, 2559) 

 

2. อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงาน ลูกจ้างองค์การมหาชน 

     ปกติแล้วองค์การมหาชนแต่ละแห่งจะมีการก าหนดอัตราค่าจา้ง เงินเดือน 
สวสัดิการพนักงานและลูกจา้งองคก์ารมหาชนไม่เท่ากนัและไม่เหมือนกนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการองค์การมหาชนแต่ละแห่ง ดงันั้นการที่ขอ้สรุปเดิมเห็นว่าพนักงานและลูกจา้ง
องคก์ารมหาชน มีเงินเดือน ค่าตอบแทนและสวสัดิการดีนั้น อาจจะไม่สอดกบัสภาพความเป็นจริง 
เพราะเป็นขอ้สรุปที่เกิดจากการใชฐ้านคิดที่ผิดและไม่เหมาะสม เน่ืองจากหากพิจารณาอตัราเงินเดือน
ของพนกังานองคก์ารมหาชนและน าไปเทียบเคียงกบัอตัราเงินเดือนขา้ราชการหรือพนกังานในส่วน
ราชการ ถือว่าไม่เป็นธรรมเพราะสถานะองค์การมีความแตกต่างกันมาก และที่ส าคญัองค์การ
มหาชนที่จดัตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาทั้ง 39 แห่ง ซ่ึงมีขนาดขององคก์ารและภารกิจแตกต่างกนั 
ท าใหอ้งคก์ารมหาชนบางแห่งอาจตอ้งยบุเลิกไปเม่ือถึงก าหนดระยะเวลาการด าเนินการตามภารกิจ
ที่กฎหมายก าหนด  ซ่ึงมิไดส่้งผลต่อสถานภาพของผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชนแต่เพียงคนเดียว
เท่านั้น ยงัส่งผลกระทบต่อความมั่นคงต่ออาชีพและสถานะการเป็นพนักงานและลูกจา้งองคก์าร
มหาชนในแห่งนั้นดว้ย  ประกอบกบัแนวทางนโยบายและการปฏิบติัเก่ียวกบัความช่วยเหลือบรรดา
พนักงาน ลูกจา้งองค์การมหาชนประเภทก าหนดระยะเวลาก็ยงัไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ซ่ึงผูบ้ริหาร
องคก์ารมหาชนไดใ้หข้อ้มูลที่น่าสนใจในเร่ืองดงักล่าวดงัน้ี 

 
    ขณะน้ีสังคมให้ความสนใจเก่ียวกับอตัราเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทน

ผูบ้ริหารองค์การมหาชนมากจนเกินไป ซ่ึงแทบไม่มีใครพูดถึงพนกังานและลูกจ้างองค์การ
มหาชนเลย ทั้ งๆท่ีบุคลากรเหล่าน้ีก็ถือเป็นก าลงัส าคญัในการด าเนินการตามภารกิจของ
องค์การมหาชน ค่าตอบแทนมีไม่มากหากเทียบกบัเอกชน และไม่ควรไปเทียบกบัขา้ราชการ 
ซ่ึงขณะน้ีพนักงานลูกจ้างองค์การมหาชนขนาดเล็กหลายแห่งรวมถึงองค์การมหาชนท่ีมี
ภารกิจก าหนดระยะเวลาเฉพาะลว้นขาดแรงจูงใจ องคก์ารมหาชนเหล่าน้ีก าลงัประสบปัญหา
เร่ืองคนไหลออก ยา้ยไปอยูอ่งคก์ารมหาชนท่ีมีความมัน่คงกว่า(ผูจ้ดัการฝ่ายยุทธศาสตร์ศูนย์
คุณธรรม(องคก์ารมหาชน), 2560) 
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  4.3 การสังเคราะห์ข้อสรุปเก่ากับใหม่ 
   ประเด็นแรก คณะกรรมการองคก์ารมหาชนควรมีความป็นอิสระในการบริหารงาน
บุคคล ผูใ้ห้ขอ้มูลส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าไม่ควรน าระเบียบทางราชการมาใช ้เพราะจะท าให้การ
บริหารงานไปดว้ยความยากล าบาก มีความจ าเป็นที่ตอ้งน าวธีิการบริหารงานบุคคลของภาคเอกชน
มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารมหาชน ซ่ึงจะท าให้เกิดความคล่องตวัมากกว่า โดยอาศยัแนวคิดการจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่มาใช ้ซ่ึงจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตัิงาน
เพิม่สูงขึ้น 
   ดงันั้นการจดัการดา้นการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสมควรพิจารณาด าเนินการ
ดงัน้ี 

1. การก าหนดอตัราเงินเดือนให้กบัเจา้หน้าที่และลูกจา้ง จะตอ้งมีหลกัเกณฑใ์น
การก าหนดใหช้ดัเจน เช่น มีการเทียบเคียงกบัตลาดแรงงานของภาคเอกชน การวเิคราะห์ความเส่ียง 
การประเมินค่างานในต าแหน่งงานที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยค านึงถึงความสามารถในการจ่าย
ค่าตอบแทน และสถานะทางการเงินขององคก์ารมหาชนดว้ย 

2. การท าสัญญาจา้งงานนั้น แม้ไม่เป็นการจา้งงานตลอดชีพแต่ควรมีการเพิ่ม
ค่าตอบแทนที่มิใช่เป็นตวัเงินให้มากขึ้น เช่น การจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน การสร้าง
ระบบการดูแลสุขภาพที่ดีแก่พนกังาน 
   ประเด็นที่สอง วิธีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารและผู ้ปฏิบตัิงาน
องคก์ารมหาชนตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมในด้านภารกิจและรูปแบบองคก์าร  ซ่ึงผลจากศึกษา
ขอ้มูลพบวา่ องคก์ารมหาชนจ าเป็นที่ตอ้งใชร้ะบบการบริหารงานบุคคลดว้ยวิธีการประเมินผลการ
ปฎิบติังานจากหน่วยงานที่มีหนา้ที่รับผดิชอบโดยตรง คือ กพร. ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่ไดรั้บมอบหมาย
จากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ โดยการผลการประเมินการปฏิบตัิงานตามค ารับรองการปฏิบตัิงานของ
องค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 
ไดรั้บทราบผลการประเมินการปฏิบตัิงานตามค ารับรองการปฏิบตัิงานขององคก์ารมหาชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 ขององคก์ารมหาชนจ านวน  35 แห่ง ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) น าเสนอเม่ือวนัที่ 10 พฤศจิกายน2558 
   โดยส านกังาน ก.พ.ร.ไดก้  าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์าร
มหาชน 35 แห่ง ไว ้4 ดา้น ไดแ้ก่   

1. ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ที่ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม
วตัถุประสงค์ การจดัตั้ ง อ  านาจหน้าที่ และงานที่องค์การมหาชนได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจาก
รัฐบาล   
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2. ดา้นคุณภาพการให้บริการ โดยประเมินจากการตอบสนองความคาดหวงัและ
ความตอ้งการของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดเ้สีย   

3. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ความคุ้มค่าในการบริหารและใช้
งบประมาณ รวมถึงทรัพยากรทางการเงินอ่ืน และ  

4. ดา้นการก ากบัดูแลกิจการและการพฒันาองคก์าร ซ่ึงประเมินความสามารถใน
การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลและก ากบัดูแลตนเองที่ดี ความสามารถในการกา้วสู่อนาคต
หรือการเตรียมพร้อมบริหารการเปล่ียนแปลงให้มีระบบการบริหารจดัการที่ดี มีศกัยภาพในการ
พฒันาต่อเน่ือง มีความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน    

   ซ่ึงแมต้วัช้ีวดับางตวัอาจจะเหมือนกบัตวัช้ีวดัการประเมินการปฏิบติังานส่วนราชการ
โดยทัว่ไป แต่วิธีการประเมินจากคู่มือที่ กพร.จดัท า และการวดัค่าการให้คะแนนการปฏิบติังานก็มี
ความมีเหตุมีผลและมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ตามตัวช้ีวดัดังกล่าวควรมี
การศึกษาอยา่งจริงจงัเพือ่น ามาใชกบัองคก์ารมหาชนเป็นการเฉพาะ 
   ประเด็นที่สาม ถือไดว้่าเป็นประเด็นที่หาขอ้ยติุได้ยากที่สุดเน่ืองจากการศึกษา
ขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม ขอ้มูลจากการประชุมผูบ้ริหารฯ ตลอดจนการสัมภาษณ์ ได้
ขอ้มูลที่มีความแตกต่างกันมาก โดยผูว้ิจยัได้พิจารณาขอ้สรุปเดิมและขอ้สรุปต่อตา้นขอ้สรุปเดิม 
เห็นว่า การคิดอตัราเงินเดือนโดยพิจารณาค่าของงานและภารกิจของงานที่ตอ้งรับผิดชอบถือว่ามี
ความเหมาะสม แต่หากพจิารณาถึงแนวคิดการจดัการกลุ่มทฤษฎีบริหารงานบุคคลซ่ึงไดแ้ก่ ทฤษฎี
การจูงใจมนุษยข์องมาสโลว ์(Theory  of  Human  Motivation)ทฤษฏีความตอ้งการสัมฤทธ์ิผลของ
แมคเคลล์แลนด์ (Mc Clelland’s Achievement  Motive  Theory)ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์ซเบิอร์ก 
(Motivation-Hygience  Theory) พบว่า การวิเคราะห์ค่าของงานและภารกิจของงานใน 3 มิติ ไดแ้ก่ 
มิติความรับผิดชอบในการบริหารงานมิติประสบการณ์ของผูบ้ริหาร และมิติสถานการณ์ผลจากการ
ประเมินค่างาน ถือว่าเป็นการใชว้ิธีการประเมินผลที่ไม่ครบถว้นและไม่เหมาะสมกบัสภาพความ
เป็นจริงขององคก์ารมหาชน  เน่ืองจากการด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารขององคก์ารมหาชนมีความ
ทา้ทายและมีความเส่ียงสูงกวา่ผูบ้ริหารส่วนราชการโดยทัว่ไป  
    ดงันั้นเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมในเร่ืองดงักล่าว จ  าเป็นตอ้งพิจารณาแนวคิด 
Maslow เก่ียวกบัความตอ้งการของคน โดยเฉพาะค่าตอบแทนความมัน่คงในหนา้ที่การงาน ถือเป็น
ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย ในขั้นที่ 2 หรือ “Safety needs”ซ่ึงเป็นขั้นตอนที่ส าคญัมาก 
สอดคลอ้งกบัปัจจยัการจูงใจของเฮอร์ซเบิอร์ก (Motivation-Hygience Theory)  โดยหน่วยงานตน้
สงักดัของผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน ควรการมอบหมายงานที่มีความรับผิดชอบ และทา้ทายให้  และ
ควรใชท้ฤษฎี  Y ของแมคเกรเกอร์(Mac Gregor)ในการบริหารคนเหล่าน้ี เพราะบุคคลประเภทน้ี
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ตอ้งการอิสระ พร้อมใชค้วามรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ที่  หากไดรั้บค่าตอบแทนที่สูงเพียงพอเท่ากบั
ความรู้ความสามารถที่เขามี คนเหล่าน้ีพร้อมท างานดว้ยความทุ่มเท 
   จากที่กล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัเห็นว่า ภาครัฐควรก าหนดอัตราการเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนผูอ้  านวยการมหาชน โดยพจิารณาเทียบเคียงกบัการจ่ายเงินค่าตอบแทนของ CEO ของ
ภาคเอกชนที่มีลกัษณะความยากของภาระงานที่ใกล้เคียงกัน มากกว่าน าไปเทียบเคียงกบัส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากมีสวสัดิการที่ไม่เป็นตวัเงินแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน เพือ่ที่จะไดดึ้งดูด
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงเขา้สู่องคก์ารมหาชนมากยิง่ขึ้นและควรน าแนวคิดดงักล่าวไป
ปรับใชก้บัการพิจารณาเงินเดือนและสวสัดิการของพนักงานและลูกจา้งองคก์ารมหาชนดว้ย เพื่อ
ความเป็นธรรมต่อการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวม 
 5. การจัดการด้านงบประมาณ  
  5.1 ข้อสรุปเดิม 
   การจดัการดา้นงบประมาณขององค์การมหาชนควรมีความคล่องตวั โดยที่มา
ของเงินงบประมาณขององคก์ารมหาชนมาจาก  6 ช่องทาง (มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัองคก์าร
มหาชน พ.ศ.2542 )ประกอบดว้ย 

1. เงินหรือทรัพยสิ์นที่ไดรั้บโอนมา 
2. เงินที่รัฐบาลจ่ายใหเ้ป็นทุนประเดิม 
3. เงินอุดหนุนทัว่ไปที่รัฐบาลจดัสรรใหต้ามความเหมาะสมเป็นรายปี 
4. เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอ่ืน รวมทั้ งจาก ต่างประเทศหรือ

องคก์ารระหวา่งประเทศ และเงินหรือทรัพยสิ์นที่มีผูอุ้ทิศให ้
5. ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได ้จากการด าเนินการ 
6. ดอกผลของเงินหรือรายไดจ้ากทรัพยสิ์นขององคก์ารมหาชน 

   ผลจากการศึกษาพบว่าองค์การมหาชนส่วนใหญ่ยงัพึ่งพาเงินอุดหนุนทัว่ไปที่
รัฐบาลจดัสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี บางแห่งมีความสามารถเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง 
ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได ้จากการด าเนินการไดพ้อเล้ียงหน่วยงานตนเองไดซ่ึ้งกิจกรรม
บางส่วนขององคก์ารมหาชนอาจจะสามารถแสวงหาก าไรได ้แต่ตอ้งไม่เน้นการแสวงหาก าไรเป็น
หลัก เช่น กิจการโรงพยาบาล โรงเรียน สถาบนัวิจยั พิพิธภณัฑ์ เป็นตน้ โดยมีผูบ้ริหารองค์การ
มหาชนประเภทโรงเรียนไดใ้หค้วามเห็นในเร่ืองดงักล่าวดงัน้ี 
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  ท่ีผ่านมาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีการแบ่งงบประมาณตามภารกิจ อยู่ 2 
ส่วน คือ งบประมาณในภารกิจหลกั และงบประมาณส าหรับไปช่วยเหลือโรงเรียนอ่ืนๆ
(ผูอ้  านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสมัมนาเชิงปฎิบติัการ, 2559) 

 

  5.2 การต่อต้านข้อสรุปเดิม  
   ประเด็น งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์การมหาชนผลลัพธ์ที่ได้น้ันเกิด
ความไม่คุ้มค่ารวมทั้งองค์การมหาชนไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะหางบประมาณเลีย้งดูตนเองได้ 
   จากการทบทวนวรรณกรรม ส่ือส่ิงพิมพท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการเงินและงบประมาณ
ขององคก์ารมหาชน พบว่า ที่ผ่านมาองคก์ารมหาชนทั้ง 39 แห่งยงัคงไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ
แผน่ดินเพือ่ด าเนินการตามภารกิจ โดยขอ้มูลจากส านกังบประมาณระบุวา่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2544ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 องคก์ารมหาชนไดใ้ชง้บประมาณแลว้โดยรวม 126,929 ลา้นบาท 
โดยสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน เป็นหน่วยงานที่ใชง้บประมาณสูงสุดถึง 20,884.10 ลา้นบาท โดย
ใช้ในช่วงปีงบประมาณพ.ศ. 2550-2553 ซ่ึงเกิดจากการช่วยด าเนินนโยบายของรัฐบาลสมัยนั้ น
เก่ียวกับนโยบายบ้านมั่นคงเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะ
ประชาชนที่อาศยัอยูใ่นชุมชนแออดัเป็นหลักและล าดับต่อมาได้แก่ ส านักงานพฒันาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (11,990 ลา้นบาท) และส านักงานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (11,060 
ลา้นบาท) ส าหรับค่าใชจ่้ายที่ตอ้งจดัสรรจากงบประมาณแผ่นดินน้ีคาดไดว้า่จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น
อยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นผลมาจากการที่การจดัตั้งองคก์ารมหาชนในอนาคตมีแนวโนม้จะเพิม่ขึ้นอยา่ง
ต่อเน่ือง ในขณะที่ยงัไม่สามารถยบุเลิกองคก์ารมหาชนที่จดัตั้งแลว้ได(้ศูนยข์อ้มูลและข่าวสืบสวน
เพือ่สิทธิพลเมือง (TCIJ), 2559) สอดคลอ้งกบัความเห็นผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 
 

   องค์การมหาชนถือเป็นองค์การประเภทท่ีสาม ซ่ึงไม่แสวงหาก าไร ซ่ึงรายได้อาจไม่
เพียงพอกบัภารกิจท่ีตอ้งรับผิดชอบ ดงันั้นการไดรั้บประมาณสนบัสนุนจากภาครัฐถือว่าเป็นส่ิงจ าเป็น
แต่ตอ้งไม่มากจนเกินไป เพราะหากเทียบขนาดองค์การอาจไม่ใหญ่เท่ากบัส่วนราชการ เพราะหาก
เน้นการได้งบประมาณจ านวนมากกว่าส่วนราชการก็ไม่ต่างอะไรกับส่วนราชการแบบปกติ
(ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรัฐศาสตร์และองคก์ารภาครัฐ, 2559) 
 

   ตามรายงานของคณะกรรมาธิการวสิามญัฯ มีขอ้สังเกตและขอ้เสนอต่อภาพรวม
ของงบประมาณประจ าปี 2560 เก่ียวกบัองคก์ารมหาชน หน่วยงานในก ากบั หน่วยงานอิสระของรัฐ 
และรัฐวิสาหกิจซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีเงินรายได ้ตอ้งมีการจดัท าแผนการใชจ่้ายที่ครอบคลุมแหล่ง
เงินนอกงบประมาณ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใชจ่้ายเงิน และมีการตรวจสอบขอ้มูลสถานะ
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การเงินอยา่งเขม้งวด เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี(หนงัสือพมิพ์
ไทยโพสต,์  2559) 
   ส่วนรายงานของ สปช. ระบุวา่มีการใชง้บประมาณฟุ่มเฟือย ไม่สามารถวดัความ
คุม้ค่าได ้ เช่น ส านกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเด็นการมีงบประมาณเหลือจ่าย สามารถเก็บสะสมไวเ้ป็นรายไดข้อง
องคก์ารมหาชนนั้น เม่ือถึงส้ินปีงบประมาณก็จะเก็บสะสมงบประมาณเหลือจ่ายดงักล่าวเป็นรายได ้ บาง
แห่งน าเงินงบประมาณเหลือจ่ายไปจ่ายเป็นโบนสัแก่ผูป้ฏิบติังาน  ซ่ึ งใน ด้ าน การบ ริห ารนั้ น 
รายงานของ สปช. ยงัระบุว่าองคก์ารมหาชนบางแห่งใชค้วามคล่องตวัและความสามารถ ก าหนด
กฎระเบียบเองได้ ส่งผลให้น าไปใช้ในทิศทางที่ผิด เช่น ระบบบริหารงานบุคคล เงินเดือน 
ประโยชน์ตอบแทน โบนัส ที่สูงกว่าหน่วยงานของรัฐ การก าหนดต าแหน่งระดบัสูงมากเกินความ
จ าเป็น การใชจ่้ายงบประมาณไม่คุม้ค่า แพงกว่าส่วนราชการ  เพราะไม่มีมาตรฐานในการจดัซ้ือจดัจา้ง 
เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ(ศูนยข์อ้มูลและข่าวสืบสวนเพือ่สิทธิพลเมือง (TCIJ), 2559) 
 

   การก าหนดค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส ท่ีสูงกว่ารัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการ
รูปแบบพิเศษถือว่าไม่เหมาะสมกบัเจตนารณ์ของการจดัตั้งองคก์ารมหาชน เพราะการจดัตั้ง
องค์การมหาชนยงัถือว่าเป็นส่วนราชการมิใช่รัฐวิสาหกิจ แมว้่าจะเนน้ความคล่องตวัในการ
ท างานก็ตาม แต่อยา่งไรก็ตามการใชจ่้ายเงินงบประมาณก็ตอ้งมีกลไกการควบคุมภายในท่ีดี 
เพราะองค์การมหาชนจะมีความคล่องตวัในการใช้จ่ายงบประมาณได้คล่องตัวกว่าส่วน
ราชการโดยทัว่ไป(ผูเ้ช่ียวการขดัการภาครัฐและนโยบายสาธารณธะ, 2559) 
 

   จากข้อมูลข้างตน้ส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นด้วยกับเร่ืองการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
จ านวนมากรวมทั้งความโปร่งใสในการบริหารเงินงบประมาณขององคก์ารมหาชน  

  5.3 การสังเคราะห์ข้อสรุปเก่ากับใหม่ 
   จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและความเห็นของผู้บริหารองค์การมหาชนรวทั้ง
การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ สรุปได้ว่า 

1. ระบบบริหารการเงินการบญัชีและงบประมาณขององค์การมหาชนควรมี
ความคล่องตวัและเป็นอิสระกวา่ระบบราชการ ดงันั้นไม่ควรยดึติดกบักฎระเบียบของทางราชการ 
องค์การมหาชนควรมีอ านาจในการวางระเบียบขอ้บงัคบัการใช้จ่ายเงินขององค์การได้เองอยา่ง
อิสระอยา่งแทจ้ริงแม้ว่ารายได้ขององค์การมหาชนไม่ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลังและสามารถ
จดัหาประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารมหาชนไดก้็ตามแต่หากพิจารณาจากสภาพการท างาน
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ขององคก์ารมหาชนไม่สามารถด าเนินการเพื่อแสวงหาก าไรได ้ดงันั้นการบริหารงบประมาณของ
องคก์ารมหาชนควรเน้นความคล่องตวัสามารถบริหารงบประมาณเพื่อด าเนินการตามภารกิจได้
อยา่งอิสระ ส่วนประเด็นเร่ืองความคุม้ค่าการใชง้บประมาณ ผูเ้ช่ียวชาญใหค้วามเห็นวา่ 
 

    ท่ีส าคญัตอ้งไม่ใช่พิจารณาในประเด็นผลก าไรขาดทุน ตอ้งพิจารณา Value 
for money เช่นการจ้างผู ้อ  านวยการโรงเรียนมหิดลฯ จ าเป็นต้องใช้ผู ้บริหารท่ี มีความ
เช่ียวชาญสูงแล้วไปควบคุมเร่ืองเงินเดือนหรืองบประมาณรายจ่ายคงไม่เหมาะสมเพราะ
ค่าตอบแทนจ านวน 2แสนอาจไม่พอ ทั้งน้ีการก าหนดงบประมาณรายจ่ายข้ึนอยู่กบัธรรมชาติ
ของงานแต่ละองค์การเป็นส าคญั(เลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้และอดีตหัวหน้าคณะวิจยั
การปฏิรูปองคก์ารมหาชน, 2559) 

 
    การเตรียมการเร่ืองงบประมาณถือเป็นเร่ืองส าคญั และตอ้งการวางแผนไวล้่วงหน้า 

หากเป็นภารกิจท่ีมีความจ าเป็นตอ้งการน ามาใชใ้นการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานก็
จ าเป็นตอ้งเขียนค าของบประมาณให้มีความชดัเจนซ่ึงการน าเสนองบประมาณกรรมการบริหารของ
องค์การมหาชนพิจารณาลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ ซ่ึงหน่วยงานท่ีอนุมติังบประมาณจะ
พิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการของบประมาณด้วย  (อดีตรองผูอ้  านวยการ
ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องคก์ารมหาชน), 2559) 

  

2. องคก์ารมหาชนควรใช้ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยทุธศาสตร์ โดยค านึงถึงยทุธศาสตร์และภารกิจขององคก์ารเป็นส าคญั  เน่ืองจากองคก์ารมหาชน
ส่วนใหญ่อยูภ่ายใตร้ะบบการจดัสรรในรูปของเงินอุดหนุนทัว่ไปแบบ Block Grants ท าใหอ้งคก์าร
มีความเป็นอิสระในการประมาณการ การบริหารงบประมาณและก าหนดแผนงานการใช้จ่ายให้
สอดคลอ้งภารกิจและยทุธศาสตร์ได ้โดยไม่ตอ้งอยูก่บัหลกัเกณฑแ์ละกฎหระเบียบทางการบริหาร
งบประมาณเช่นเดียวกบัส่วนราชการปกติ 

   ส าหรับกรณีการใช้จ่ายเงินงบประมาณองค์การมหาชนจ าเป็นตอ้งมีวิธีการ
ตรวจสอบภายในที่ดีหรือการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการองคก์ารมหาชนแต่ละ
แห่งจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความคุม้ค่าการใชจ่้ายงบประมาณเป็นส าคญั และการของบประมาณจ านวน
มากๆ อาจจะตอ้งมีการตรวจสอบอยา่งเหมาะสมหรือเท่าที่จ  าเป็น แต่ตอ้งไม่เคร่งครัดจนเกินไปดงั
การตรวจสอบส่วนราชการแบบปกติ 
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 6.การก ากับดูแลและการตรวจสอบ 
  6.1 ข้อสรุปเดิม 
   องคก์รที่ท  าหน้าที่ก  ากับดูแลเก่ียวกับการบริหารงานทัว่ไป โดยการบริหารงาน

ขององคก์ารมหาชนมีองคก์รที่ท  าหนา้ที่ก  ากบัดูแล แบ่งออกเป็น 2 ระดบัดงัน้ี  
1. องคก์ารภายนอก ที่ท  าหนา้ที่ก  ากบัดูแลองคก์ารมหาชน ไดแ้ก่ 

1.1 รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคก์ารมหาชน  การก ากบั
ดูแลการด าเนินงานขององคก์ารมหาชน ซ่ึงถือไดว้่าเป็นผูมี้อ  านาจในการก ากบัดูแลในเชิงนโยบาย 
(ตามพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน พ.ศ. 2542และพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน(ฉบบัที่2) พ.ศ. 
2559) 

1.2 คณะอนุกรรมการพฒันาระบบราชการ(อ.กพร.)เก่ียวกับการส่งเสริม
องคก์ารมหาชน ซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมการที่ไดรั้บหมอบหมายจาก ก.พ.ร. ซ่ึงมีหน้าที่หลกัเก่ียวกบั
การส่งเสริม ก ากบั ดูแลองคก์ารมหาชน (พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัที่ 5) 
พ.ศ. 2545) โดยมีหนา้ที่หลกัในการพจิารณาออกแบบและวางระบบการบริหารงานเพือ่ใหก้ารจดัตั้ง
องค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอ่ืนฯ มีประสิทธิภาพ สามารถสรุปสาระส าคญัของผลการ
ด าเนินการในระยะเวลา4 ปีที่ผา่นมา ของ อ.ก.พ.ร. ชุดดงักล่าวและส านกังาน ก.พ.ร. ได ้ดงัน้ี 

1.2.1 การพฒันาหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัเพื่อใชก้บัองคก์ารมหาชน 
เช่น หลักเกณฑ์การก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผูอ้  านวยการองคก์าร
มหาชน และ  หลักเกณฑ์การก าหนดเบี้ ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของคณะกรรมกา
องคก์ารมหาชน การพจิารณาจดักลุ่มองคก์ารมหาชน เป็นตน้   

1.2.2 การพฒันาการด าเนินงานและการประเมินผลองคก์ารมหาชน 
 

               ท่ีผ่านมา อ.กพร.ถือเป็นคณะกรรมการท่ีดูแลองค์การมหาชนใน
ภาพรวม เช่นให้ค าปรึกษาทางด้านการบริหารงานทั่วไปขององค์การมหาชนซ่ึงถือว่า
เปรียบเสมือนพ่ีเล้ียงขององค์การมหาชน (ผูจ้ดัการฝ่ายยุทธศาสตร์ศูนยค์ุณธรรม(องค์การ
มหาชน), 2560) 

 

    1.3 คณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน หรือ “กพม”  
         เป็นคณะกรรมการที่เกิดขึ้นมาจากบทบญัญติัตามพระราชบญัญตัิองคก์าร

มหาชน (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2559โดยก าหนดใหค้ณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน (กพ
ม.) เขา้มาท าหน้าที่แทน คณะอนุกรรมการพฒันาระบบราชการ (อ.กพร.)  ซ่ึงคณะกรรมการ(กพม.)
ประกอบดว้ย 
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1. ประธานกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นประธานกรรมการ  
2. กรรมการโดยต าแหน่ง จ  านวนส่ีคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เลขาธิการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
และผูอ้  านวยการ ส านกังบประมาณ  

3. กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งจ  านวนไม่เกินเจ็ดคน 
โดยในจ านวนน้ี ตอ้งเป็นผูมี้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์เป็นที่ประจกัษใ์นการบริหารองคก์าร
มหาชนอย่างน้อยสองคน ให้เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นกรรมการและ
เลขานุการ ให้ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นผูรั้บผิดชอบในงานธุรการและงาน
วชิาการ ของ กพม. 
      ส่วนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน 
(กพม) มีดงัต่อไปน้ี (มาตรา 5/8) 

1. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการจดัตั้ง การรวม 
หรือการยบุเลิก องคก์ารมหาชน  

2. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดนโยบาย แนวทาง และหลกัเกณฑ์
กลางที่เก่ียวกับ การจดัตั้ ง การรวม การยุบเลิก การบริหารและพฒันา และการประเมินผลของ
องคก์ารมหาชน 

3. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ก าหนดหลกัเกณฑก์ลางเก่ียวกบัการสรร
หาประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ และผูอ้  านวยการ  

4. เสนอแนะหลักเกณฑ์เก่ียวกับการกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเขา้เป็น
หุ้นส่วน การเขา้ร่วมทุน ในกิจการของนิติบุคคลอ่ืน และการจ าหน่ายทรัพยสิ์นจากบญัชีเป็นสูญ
ตามมาตรา 18 ต่อคณะรัฐมนตรี  

5. เสนอแนะหลักเกณฑ์เก่ียวกับเบี้ ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน
ของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการขององค์การ
มหาชนตามมาตรา 26 รวมทั้ง อัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผูอ้  านวยการตาม
มาตรา 34 ต่อคณะรัฐมนตรี 

6. กลัน่กรองการโอนอ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพยสิ์น สิทธิ หน้ี และงบประมาณ
ของ ส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐใหแ้ก่องคก์ารมหาชน ที่จะจดัตั้งขึ้นตามมาตรา 
9 เพือ่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

7. เสนอแนะหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการจดัการทรัพยสิ์น
และบุคลากรของ องคก์ารมหาชนภายหลงัการยบุเลิกองคก์ารมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี  
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8. เรียกใหเ้จา้หน้าที่หรือบุคคลที่เก่ียวขอ้งมาช้ีแจงหรือแสดงความคิดเห็น
ประกอบการพจิารณา  

9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพือ่ปฏิบติัหนา้ที่ต่าง ๆ ตามที่
มอบหมาย  

10. จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบัการบริหาร การพฒันา และการประเมินผล
ขององคก์ารมหาชน เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

11. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่ก  าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 

     จากบทบญัญติัขา้งตน้เห็นไดว้่าคณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์าร
มหาชน (กพม)มีหน้าที่หลกัคือ “การให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี” ในฐานะผูมี้อ  านาจในการ
ก ากบัดูแลองคก์ารมหาชนโดยตรง โดย กพม.จะท าหนา้ที่เสมือนคณะกรรมการกลางที่ช่วยในการ
กลั่นกรองและพิจารณาการด าเนินงานขององค์การมหาชน ตลอดจนช่วยก ากับทิศทางองค์การ
มหาชนให้เป็นไปตามวตัถุปประสงคข์องการจดัตั้ง ทั้งน้ีจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน
บางแห่งเห็นวา่ การจดัตั้ง กพม.ถือว่าเป็นเร่ืองดีเพราะเป็นหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมมากกวา่ท า
การควบคุมองคก์ารมหาชน 

 
          กพม.ถือว่าเป็นองค์กรท่ี เข้ามาช่วยในการส่งเสริมและช่วยเหลือการ
ด าเนินการขององค์การมหาชน เพ่ือให้องค์การมหาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เปรียบเสมือนพ่ี
เล้ียงมากกว่าท าหน้าท่ีการควบคุม (ผูจ้ดัการส านกังานพ้ืนท่ีพิเศษเมืองโบราณอู่ทอง(อพท.7) 
องคก์ารบริหารการพฒันาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยืน (องคก์ารมหาชน), 2559) 

 
2. องคก์ารภายในที่ท  าหนา้ที่ก  ากบัดูแลองคก์ารมหาชน  

     ในที่น้ีหมายถึง “คณะกรรมการองคก์ารมหาชน” หรือ “คณะกรรมการของแต่
ละองคก์ารมหาชน” ซ่ึงอยูใ่นฐานะทั้งฝ่ายนโยบายและฝ่ายก ากับ  โดยบทบญัญตัิมาตรา 24 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน(ฉบบัที่2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซ่ึงกิจการและการด าเนินการขององค์การมหาชน เพื่อให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไว ้อ านาจหนา้ที่เช่นวา่น้ีใหร้วมถึง  

2.1 ก าหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงาน
ขององคก์ารมหาชน  

2.2 อนุมตัิแผนการลงทุนและแผนการเงินขององคก์ารมหาชน  
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2.3 ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองคก์ารมหาชนใน
เร่ืองดงัต่างๆ เช่น การจดัแบ่งส่วนงานขององคก์ารมหาชนและขอบเขตหนา้ที่ของส่วนงานดงักล่าว  
การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง อตัราเงินเดือน ค่าจา้ง และเงินอ่ืนของเจา้หนา้ที่และ
ลูกจา้งขององคก์ารมหาชน  
    ส าหรับเร่ืองการควบคุมและการตรวจสอบทางเงินองค์การมหาชนนั้ น 
องค์การมหาชนแม้จะมีลักษณะการบริหารงานที่คล่องตวัและคณะกรรมการก็มีอ านาจในการ
พจิารณาเร่ืองดังกล่าว แต่ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ยงัคงมีอ านาจในการตรวจสอบทางเงิน
องคก์ารมหาชน ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารมหาชนถือเป็นหน่วยงานของรัฐและมีการใชเ้งินแผน่ดินใน
การด าเนินงาน จึงอยู่ภายใต้กฎหมายการตรวจสอบทางการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าดว้ยการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ.2542 ซ่ึงผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบั
เร่ืองดงักล่าวดงัน้ี 
 

    เร่ืองการตรวจสอบของ สตง. โรงเรียนไม่ค่อยประสบปัญหาในเร่ืองดงักล่าว
เพราะโรงเรียนด าเนินการและมีการเก็บหลกัฐาน รวมทั้งจดัท ารายงานการประชุมอย่างครบถว้น 
จึงเป็นส่ิงที่เราไม่ก ังวลหากมีการตรวจสอบ (ผูอ้  านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสมัมนาเชิงปฎิบติัการ, 2559) 

 
    จากที่กล่าวมาขา้งตน้ขอ้สรุปเดิม เห็นวา่การก ากบัดูแลองคก์ารมหาชนไดมี้มาตรการ
หลายชั้นและเป็นไปอยา่งมีระบบ ระเบียบแบบแผนในการปฏิบติั และมีการก าหนดหน่วยงานที่ท  า
หนา้ที่รับผดิชอบอยา่งชดัเจนพอสมควร 

  6.2 การต่อต้านข้อสรุปเดิม 
    ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญและผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน รวมถึงขอ้มูล
จากผูเ้ขา้ร่วมประชุมปฏิบติัการไดใ้ห้ความเห็นโตแ้ยง้ในประเด็นการก ากบัดูแลและการตรวจสอบ
พอสรุปไดด้งัน้ี 

1. หน่วยงานที่ท  าหน้าที่ก  ากบัดูแลองคก์ารมหาชน ควรมีกรรมการส่วนหน่ึงมา
จากผูแ้ทนองค์การมหาชน  กล่าวคือ คณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน (กพม). 
ตามพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน(ฉบบัที่2) พ.ศ. 2559 มิได้ก าหนดสัดส่วนผูแ้ทนจากองคก์าร
มหาชน ทั้งยงัมีขอ้ห้ามมิให้กรรมการมีต าแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการองคก์ารมหาชนแต่ละแห่ง 
เหตุผลเพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น (Conflict of interest) และท าหนา้ที่โดยไม่เอนเอียงไปทาง
ใดทางหน่ึง ทั้งน้ี ผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนเห็นวา่การก าหนดหลกัเกณฑเ์ช่นน้ีเปรียบเสมือนการปิด
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โอกาสแสดงความคิดเห็น เพราะ กพม.ถือเป็นหน่วยงานที่มีอ  านาจในการก ากับดูแลองค์การ
มหาชนทัว่ทั้งประเทศ แต่กลบัมิใหมี้กรรมการซ่ึงเป็นแทนองคก์ารมหาชนแมแ้ต่คนเดียว ซ่ึงบุคคล
ที่เขา้ใจองค์การมหาชนดีที่สุดก็คือบุคลากรในองค์การมหาชนเอง มิใช่ขา้ราชการประจ าหรือ
ตวัแทนฝ่ายการเมือง ซ่ึงผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนใหค้วามเห็นที่น่าสนใจดงัน้ี 

 
   “การพฒันาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม). ควรมาจากคณะกรรมการ

ขององค์การมหาชนเอง ไม่ใช่มาจากบุคคลท่ีกพร.ก าหนด การน าเอาปลดักระทรวงมาซ่ึง
อยู่ในระบบราชการมา 30-40 ปีมา ถือว่าไม่เหมาะสม เน่ืองจากขา้ราชการจะอยู่ในระบบ
ปกป้องตวัเองมานานจนถึงเป็นปลัดกระทรวง หากน าระบบน้ีมาใช้ ก็จะกลายมาเป็น
ปัญหา จะท าให้ ผูบ้ริหารองค์การมหาชนอยู่ในระบบป้องกนัตวัเองและไม่ต่างอะไรกับ
ขา้ราชการ รวมทั้งก็ไม่อยากนอกระบบ และไม่ต้องไปเส่ียง นอกจากน้ีเก่ียวกับภารกิจ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด กพม.คงจะมาดูทุกเร่ืองคงไม่ได้ ค าว่า “ซุปเปอร์บอร์ด” ต้องเป็น 
ซุปเปอร์จริงๆ เพราะ กพม.จะไม่มีทางเขา้ใจบริบทขององคก์ารมหาชนในทุกๆเร่ือง เช่น 
กรณีโรงพยาบาลบา้นแพว้ กพม.จะมีความเขา้ใจเก่ียวกบัโรงพยาบาลหรือไม่ตอ้งมีคนท่ีเขา้
มาควบคุมองค์การมหาชนท่ีเป็นมืออาชีพและต้องเป็นคนท่ีเขา้ใจองค์การมหาชนจริงๆ          
ไม่ใช้เอาขา้ราชการเก่าๆ มาเป็นกรรมการ หรือก่ึงหน่ึงมาจากนักวิชาการ”(ผูอ้  านวยการ
สถาบนับริหารจดัการธนาคารท่ีดินและประธานท่ีประชุมผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน, 2559) 

 

2. การตรวจสอบองคก์ารมหาชนโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จ าเป็นจะตอ้ง
ค านึงถึงความเป็นอิสระขององคก์ารมหาชนเป็นส าคญั แมท้ี่ผ่านมาส านกังานตรวจเงินแผน่ดินจะ
ใช้วิธีการตรวจสอบภายหลัง หรือ Post Audit กับองค์การมหาชนก็ตาม แต่ก็ไม่ควรใช้วิธีการ
เช่นเดียวกบัการตรวจสอบหน่วยงานราชการปกติโดยทัว่ไป เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง เพราะหากใช้
วธีิการเดียวกบัหน่วยงานราชการปกติโดยทัว่ไป ก็ไม่สภาพแตกต่างกับการควบคุมหน่วยงานใน
ระบบราชการ ซ่ึงขดัต่อเจตนารมณ์ความเป็นองคก์ารมหาชนอยา่งแทจ้ริง โดยผูเ้ช่ียวชาญไดใ้ห้
ความเห็นในเร่ืองดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 

 
    “การท่ีองค์การมหาชนสามารถออกระเบียบได้เองและไม่ได้อนุโลมน า

ระเบียบราชการมาใช ้หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบจ าเป็นตอ้งพิจารณาดว้ย ทั้งน้ีปัจจุบนั 
สตง. ถือเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบองค์การมหาชน แต่ สตง.ตอ้งไม่ใชมุ้มมอง
การตรวจองคก์ารมหาชนเหมือนกบัส่วนราชการโดยทัว่ไป” (เลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้
และอดีตหวัหนา้คณะวิจยัการปฏิรูปองคก์ารมหาชน, 2559) 
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    ดังนั้ นการที่กฎหมายจะให้อ านาจคณะกรรมการองค์การมหาชนสามารถ
ก าหนดนโยบายการบริหารและการควบคุมดูแลการด าเนินงานรวมทั้งการบริหารงานทั่วไป
ตลอดจนออกระเบียบขอ้บงัคบัประกาศหรือขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองคก์ารมหาชนไดก้็ตาม แต่ในทาง
ปฏิบติั พบวา่ คณะกรรมการองคก์ารมหาชนแต่ละแห่งมีความกงัวลในเร่ืองการตรวจสอบโดย สตง. 
เน่ืองจากไม่มัน่ใจว่าการกระท าหรือการตดัสินใจของกรรมการจะส่งผลให้ตอ้งรับผิดในภายหลัง
หรือไม่ และหากการการกระท าเก่ียวกบัทางการเงินไม่ยดึระเบียบทางราชการ เช่น การจดัซ้ือจดัจา้ง 
การพสัดุ กรรมการจะมีความผิดหรือไม่อย่างไร ซ่ึงผูบ้ริหารองค์การมหาชนได้ให้ความเห็นที่
น่าสนใจดงัน้ี  
  

   “การท่ีอา้งว่า คณะกรรมาการสามารถก าหนดการจดัซ้ือจดัจา้งไดก้็ไม่จริง 
เพราะคณะกรรมการส่วนใหญ่ก็ยงัยึดถือเอาระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งของทางราชการมา
ใชเ้กือบหมด เพ่ือเซฟหรือป้องกนัตวัเอง ซ่ึงมีบางแห่งคิดว่าคณะกรรมการมีอ านาจจึงได้
ด าเนินการไป  สุดท้ายก็ต้องชดใช้เงินคืน การท างานจึงไม่มีหลกัประกนั เพราะหาก
บอร์ดบอกว่าท าได ้วนัดีคืนดีบอกว่าท าไม่ไดแ้ละตอ้งชดใชเ้งินคืนบอร์ดทุกวนัน้ีจึงไม่มี
ความหมายเพราะท างานเซฟตวัเอง เพราะตอ้งเอาระเบียบพสัดุมาใชสุ้ดทา้ยจึงไม่ตอ้งท า
อะไร”(ผูอ้  านวยการสถาบนับริหารจดัการธนาคารท่ีดินและประธานท่ีประชุมผูบ้ริหาร
องคก์ารมหาชน, 2559) 

 
  6.3 การสังเคราะห์ข้อสรุปเก่ากับใหม่ 
   ประเด็นเร่ืองการก ากับดูแลคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
(กพม) ถือเป็นหน่วยงานส าคญัมีอ านาจหน้าที่ในการก ากบัดูแลองคก์ารมหาชนทุกแห่งที่จดัตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกา โดย กพม.อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน(ฉบบัที่2) พ.ศ.2559 
เป็นส าคญั ดงันั้นการสังเคราะห์การก ากับดูแลองคก์ารมหาชน จะท าการสังเคราะห์ประเด็นที่มี
น ้ าหนักที่สุดในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ที่มาและสัดส่วนของกรรมคณะกรรมการพฒันาและส่งเสริม
องคก์ารมหาชน โดยผูว้จิยัไดพ้ิจารณาขอ้มูลความเห็นของผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนและผูเ้ช่ียวชาญ 
พอสรุปเป็นแนวทางในการเสนอการแกไ้ขปรับปรุงขอ้กฎหมาย ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน (กพม.)ควรก าหนดสดัส่วน
จ านวนกรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนที่มาจากองคก์ารมหาชนที่ไดรั้บการจดัตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 โดยมีวิธีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผูแ้ทน
องคก์ารมหาชน ดงัต่อน้ี 
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1.1 ใหท้ี่ประชุมผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน คดัเลือกผูแ้ทนขององคก์ารมหาชน
ขึ้นมาอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นผูแ้ทนองคก์ารมหาชน หรือ 

1.2 ใหป้ระธานที่ประชุมผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
หรือ 

1.3 มอบใหค้ณะกรรมการพฒันาระบบราชการ หรือกพร.ท าหนา้ที่เป็นเจา้ภาพ
จดัการประชุมผูแ้ทนทั้งผูบ้ริหารและพนักงานลูกจา้งองค์การมหาชน เพื่อท าการคดัเลือกผูแ้ทน
องคก์ารมหาชน เป็นกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน 

2. การก าหนดสัดส่วนกรรมการโดยต าแหน่งของคณะกรรมการพฒันาและ
ส่งเสริมองคก์ารมหาชน ตามมาตรา 5/1 แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน(ฉบบัที่2) พ.ศ.2559 
ซ่ึงไดก้  าหนดกรรมการโดยต าแหน่งซ่ึงมาจากสายขา้ราชประจ าหรือฝ่ายการเมืองจ านวน 4 คน ควร
ปรับสัดส่วนเหลือเพียง 3 คน และอีก 1 คนควรให้สัดส่วนแก่ผูแ้ทนองคก์ารมหาชนโดยต าแหน่ง 
คือ ต  าแหน่งประธานที่ประชุมองคก์ารมหาชนแห่งประเทศไทย 

3. กรรมการประเภทผูท้รงคุณวฒิุ ของคณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์าร
มหาชน (กพม) ตามมาตรา 5/1 แห่งพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน(ฉบบัที่2) พ.ศ.2559 กรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิ  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งจ  านวนไม่เกินเจ็ดคน  โดยก าหนดให้ต้องเป็นผูมี้ความ
เช่ียวชาญและประสบการณ์ เป็นที่ประจกัษ์ในการบริหารองคก์ารมหาชนอยา่งน้อยสองคน ควร
เพิม่ขอ้ความว่า “เป็นผูมี้ความเช่ียวชาญดา้นการจดัการภาครัฐและเอกชน องคก์ารมหาชน มีผลงาน
เป็นที่ประจกัษใ์นสังคม” และตอ้งก าหนดคุณสมบติัเฉพาะไวเ้พือ่ป้องกนัการแทรกแซงขา้ราชการ
ทางการเมือง รวมถึงตอ้งยกเลิกมาตรา 5/3 ที่วา่ “กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจะด ารงต าแหน่งกรรมการที่
ปรึกษา หรือต าแหน่งอ่ืนใดขององค์การมหาชนในเวลาเดียวกันไม่ได”้ ออก เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูแ้ทนองคก์ารมหาชนเขา้มามีส่วนร่วมการเป็นกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน 
   ประเด็นเร่ืองการควบคุมและการตรวจสอบทางเงินโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

1. ควรก าหนดระบบหรือวธีิการตรวจสอบองคก์ารมหาชนไวเ้ป็นการเฉพาะและ
มีความชดัเจน กล่าวคือ การตรวจสอบองคก์ารมหาชนประเภทที่มีพระราชบญัญตัิเฉพาะของตนเอง
ควรมีมาตราการตรวจสอบที่เขม้ขน้กว่าการตรวจสอบองค์การมหาชนที่มาจากการจดัตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกาเฉพาะ 

2. ควรมีบทบญัญติัวา่ดว้ยเร่ืองการตรวจสอบองคก์ารมหาชนที่จดัตั้งขึ้นโดยพระ
ราชกฤษฎีกาเฉพาะและใหอ้ านาจอิสระในการออกระเบียบบางเร่ืองที่ส าคญัโดยตอ้งไม่น าระเบียบ
ราชการมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม  เช่น การออกระเบียบการเงินวา่ดว้ยการต่อสญัญาจา้ง การจดัซ้ือจดั
จา้งไม่ควรน าระเบียบวา่ดว้ยการพสัดุ ซ่ึงขอ้เสนอดงักล่าวสอดคลอ้งกบัความเห็นนกัวชิาการดงัน้ี 
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    “ระบบการตรวจสอบองคก์ารมหาชนท่ีมีพระราชบญัญติัของตนเองตอ้งไม่
เหมือนกบัองคก์ารมหาชนท่ีมาจากพระราชกฤษฎีกา ซ่ึงอาจตอ้งแยกกนั เน่ืองจากการมี พรบ.
ของตนเองจ าเป็นอาจตอ้งใชก้ลไกในการตรวจสอบท่ีมากกว่า รวมถึงมีความเขม้ขน้ข้ึนหรือมี
การรายงานต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมากกว่าการรายงานบอร์ด  การก ากับดูแลองค์การ
มหาชนจ าเป็นต้องมีการแยกกันระหว่างองค์การมหาชนท่ีมีพระราชบัญญัติกับองค์การ
มหาชนท่ีมาจากพระราชกฤษฎีกา เน่ืองจากองค์การมหาชนมีการควบคุมหมดอยู่แลว้ ไม่ว่า
แคปเร่ืองเงินเดือน การบริหารงานบุคคล  และมีการก าหนดกรอบภายหลงัจากองค์การ
มหาชนแต่ละแห่งไปคนละทิศคนละทางแต่ทั้งน้ีการตรวจสอบตอ้งไม่กา้วล่วงนวตักรรมของ
องคก์าร(เลขาธิการสถาบนัพระปกเกลา้และอดีตหวัหนา้คณะวิจยัการปฏิรูปองคก์ารมหาชน ,  
2559) 

 
    การก าหนดเงินค่าจา้งเก่ียวกบัการต่ออายุครบ 60 ปี เราถูก สตง. ตรวจสอบ 

ถึงแม้ว่าเรามีอ านาจจะมีการออกระเบียบการเงิน แต่ยงัขาดความชดัเจนในเร่ืองดงักล่าว
โดยเฉพาะอ านาจในการออกระเบียบฯ ว่าแท้จริงแล้วเรามีอ านาจหรือไม่ (ผูแ้ทนสถาบัน
ซอฟตแ์วร์แห่งชาติ(องคก์ารมหาชน) ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสมัมนาเชิงปฎิบติัการ, 2559) 

 

     ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดที่ไดก้ล่าวมาเก่ียวกบัรูปแบบองคก์ารมหาชนทั้ง 
6 ดา้นโดยเทคนิคการสังเคราะห์แบบวิภาษวธีิ(dialectic) ของเฮเกล (Hegel)และคาร์ลมาร์กซ์ (Karl 
Marx) ซ่ึงมีโครงสร้างสังเคราะห์แบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ขอ้สรุปเดิม(thesis) การต่อตา้นขอ้สรุป
เดิม(anti-thesis) และการสังเคราะห์ขอ้สรุปเก่ากับใหม่(synthesis) สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดัง
ตารางที่ 16 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 16 การสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชน 

ประเด็นพจิารณา 
รูปแบบการจัดการ 
องค์การมหาชน 

ข้อสรุปเดิม 
(thesis) 

การต่อต้าน 
ข้อสรุปเดิม 
(anti-thesis) 

สังเคราะห์ข้อสรุปใหม่ 
(synthesis) 

1.แนวคิดการจดัตั้ง
องคก์ารมหาชน 

ไดรั้บอิทธิพลจาก
แนวคิดOPAมากกว่า 
แนวคิด NPM 

ไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิด 
NPM มากท่ีสุด 

ไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิด NPM 
ทั้งน้ีเพ่ือแกไ้ขปัญหาจาก
แนวคิด OPA ในระยะเร่ิมแรก 
ต่อมาไดแ้นวคิด NPSและ NPG 
มาใชใ้นการปฏิรูปองคก์าร
มหาชน 
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ตารางที่ 16 การสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชน (ต่อ) 
ประเด็นพจิารณา 
รูปแบบการจัดการ 
องค์การมหาชน 

ข้อสรุปเดิม 
(thesis) 

การต่อต้าน 
ข้อสรุปเดิม 
(anti-thesis) 

สังเคราะห์ข้อสรุปใหม่ 
(synthesis) 

2.การจดัองคก์ร การจดัองคก์ารเนน้การ
แบ่งกลุ่มตามกฎหมาย
จดัตั้ง 

การจดัองคก์ารเนน้การ
แบ่งกลุ่มตามระดบั
ผลสัมฤทธ์ิ 

การจดัองคก์ารเนน้การแบ่งกลุ่ม
ตามภารกิจ 
 

3.โครงสร้างการบริหาร มีความเป็นราชการ
ค่อนขา้งสูง 

-เนน้ความเป็นอิสระ
แบบเอกชน  
-ควรก าหนดประเภท
องคก์ารมหาชนที่อยูใ่น
การก ากบัรัฐมนตรี
รักษาการและปลดัประ
ทรวงแยกออกจากกนั 

เนน้ความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง 
เนน้ความเป็นอิสระสูงปราศจาก
การแทรกแซงทางการเมือง 

4.การจดัการดา้นการ
บริหารงานบุคคล 

ฝ่ายการเมืองสามารถเขา้
มาพิจารณาแต่งตั้ง
ผูบ้ริหาร การประเมินผล
การปฏิบตัิงานและการ
ก าหนดอตัราเงินเดือน
ค่าตอบแทนได ้

รัฐไม่ควรเขา้มา
แทรกแซงและใชว้ิธีการ
ประเมินผลแบบราชการ 
ค่าตอบแทนไม่ควร
ก าหนดเพดานโดยการ
เทียบเคียงกบัราชการ
ปกติ 
 

-คณะกรรมการองคก์ารมหาชน
ควรมีความป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล ไม่ควรน า
ระเบียบทางราชการมาใช ้
-ภาครัฐควรก าหนดอตัราการ
เงินเดือนหรือค่าตอบแทน
ผูอ้  านวยการมหาชน โดย
พิจารณาเทียบเคียงกบัการ
จ่ายเงินค่าตอบแทนของ CEO 
ของภาคเอกชน 

5.การจดัการดา้น
งบประมาณ 
 

-เนน้การใชจ่้าย
งบประมาณอยา่ง
เพียงพอและไม่แสวงหา
ก าไร 

มีการใชง้บประมาณ
ฟุ่ มเฟือย ไม่สามารถวดั
ความคุม้ค่าได ้  

งบประมาณขององคก์าร
มหาชนเนน้ความคล่องตวัและ
เป็นอิสระกว่าระบบราชการ 
-มีระบบการควบคุมตรวจสอบ
ท่ีดี 
-ไม่ควรพิจารณาความคุม้ค่าใน
ลกัษณะผลก าไร 
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ตารางที่ 16 การสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชน (ต่อ) 
ประเด็นพจิารณา 
รูปแบบการจัดการ 
องค์การมหาชน 

ข้อสรุปเดิม 
(thesis) 

การต่อต้าน 
ข้อสรุปเดิม 
(anti-thesis) 

สังเคราะห์ข้อสรุปใหม่ 
(synthesis) 

4.การก ากบัดูแลและการ
ควบคุม 
 
 

-เนน้การก ากบัดูแล แบ่ง
ออกเป็น 2 ระดบั การ
ก ากบัดูแลภายในและ
ภายนอก 
-สตง.มีบทบาทส าคญัใน
การควบคุมทางการเงิน 

-องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีก ากบั
ดูแลหรือ กพม.มี
ขา้ราชการประจ ามาก
จนเกินไปอาจท าใหเ้กิด
ความครอบง าแบบ
ราชการควรมีผูแ้ทนจาก
องคก์ารมหาชนเป็น
กรรมการ 
-การควบคุมตอ้งไม่มาก
จนขาดความเป็นอิสระ 

-ควรก ากบัดูแลในภารกิจเท่าท่ี
จ าเป็นเท่านั้น 
-องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแล
หรือ กพม.ควรมีผูแ้ทนจาก
องคก์ารมหาชน เขา้ไปมีส่วน
ร่วม 

 
 

ข้ันตอนที่ 3 ผลการประชุมเชิงนโยบายเพ่ือได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย 
 ผลจากการประชุมสัมมนาผู ้อ  านวยการองค์การมหาชนผู ้วิจัยได้ศึกษาประเด็น
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่การปรับปรุงและพฒันารูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศ
ไทยดงัน้ี 
 1.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้งองคก์ารมหาชน 

1.1 รัฐบาลควรพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการจดัตั้งองคก์ารมหาชนให้มี
บทบาทและภารกิจที่ไม่ซ ้ าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เน่ืองจากยงัมี
ภารกิจขององค์การมหาชนที่ให้บริการสาธารณะเฉพาะด้าน ในกรณีหากมีความซ ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอ่ืนในภายหลัง รัฐควรต้องพิจารณาด้วยว่าหากภารกิจอันมีความมีความซ ้ าซ้อน
จ าเป็นตอ้งใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะควรโอนภารกิจดังกล่าวมายงัองค์การมหาชนที่รับผิดชอบ
โดยตรง หรือใชว้ธีิการควบรวมท าหนา้ที่ร่วมกนัซ่ึงผูบ้ริหารใหเ้หตุผลในเร่ืองดงักล่าวดงัน้ี 

 
   “หากรัฐบาลตั้งใจจะจดัตั้งองคก์ารมหาชนแลว้ ท าไมไม่ยกเลิกภารกิจบางอยา่ง

ท่ีหน่วยงานภาครัฐท าอยู่ เพราะจะท าให้องค์การมหาชนเหมือนท าหน้าท่ีซ ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานของภาครัฐ(ผูอ้  านวยการองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน),  
2559) 
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   แม้ว่าพระราชบญัญัติองค์การมหาชน(ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2559 ตามมาตรา 8 ได้มี
บทบญัญติัก าหนดไวว้า่ “ในกรณีที่มีปัญหาการซ ้ าซอ้นหรือขดัแยง้ในการด าเนินกิจการขององคก์าร
มหาชนกับการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืนของรัฐตาม
กฎหมาย ให้ กพม. เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาดและก าหนดระเบียบแบบแผนเพื่อการ
ประสานงานระหว่างองคก์ารมหาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวขอ้ง” ซ่ึงในทาง
ปฏิบติัอาจจะกระท าไดค้่อนขา้งยากเพราะองคก์ารมหาชนที่ไดรั้บการจดัตั้งขึ้นลว้นเห็นวา่ภารกิจที่
ตนมีความส าคญัและไม่อยากให้องคก์ารของตนตอ้งถูกยบุดว้ยเหตุภาระงานมีความซ ้ าซ้อน ทั้งน้ี
ทางออกเร่ืองน้ี ทาง กพม.อาจใช้วิธีการจัดตั้ งองค์การมหาชนแบบกลุ่ม(Holding Autonomous 
Public Organization: HAPO) ตามขอ้เสนอการวิจยัของสถาบนัวิจยัธรรมศาสตร์(วุฒิสาร ตนัไชย
,2547) ถือวา่มีความเหมาะสมกบัการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวเป็นอยา่งมาก 

 
1.2 รัฐบาลควรจดักลุ่มองคก์ารมหาชนตามภารกิจอยา่งชดัเจน เพือ่ให้ทราบแนวทาง

ในการด าเนินการตามภารกิจเก่ียวกับระยะเวลาในการจัดท าบริการสาธารณะที่ชัดเจนว่ามุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในระยะใด ทั้งน้ี ควรท าการแบ่งกลุ่มองคก์ารมหาชนตามภารกิจ เพื่อให้หน่วยงานผู ้
ก  ากบัดูแลรวมถึงองคก์ารมหาชนทราบถึงภารกิจและทิศทางการด าเนินงานของตนเอง โดยการจดั
กลุ่มองคก์ารมหาชนควรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม1 มีภารกิจในด้านการบริการสาธารณะ
กลุ่ม2 มีภารกิจก าหนดระยะเวลาเฉพาะ และกลุ่ม 3 ภารกิจตอบสนองนโยบายรัฐ 

1.3 รัฐบาลควรประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวเก่ียวกับวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งและ
ภารกิจขององคก์ารมหาชนต่อสาธารณชนอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการจดับริการสาธารณะร่วมกนัในรูปแบบภาคีเครือข่าย เพราะที่ผา่น
มาประชาชนส่วนใหญ่ยงัมีความรู้ความเขา้ใจและรู้จกัองคก์ารมหาชนจ านวนนอ้ยมาก  ซ่ึงที่ประชุม
ผูบ้ริหารไดใ้หค้วามเห็นในเร่ืองดงักล่าวดงัน้ี 
 

    “สงัคมยงัไม่ค่อยเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีขององคก์ารมหาชน คนทัว่ไปแมแ้ต่คนใน
ราชการยงัไม่ค่อยเขา้ใจหรือรู้จกัองค์การมหาชนเท่าท่ีควร” (ผูอ้  านวยการองค์การบริหาร
จดัการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน), 2559) 

   ทุกวันน้ีการหาผู้อ  านวยการยิ่งยาก ข้ึน เพราะความเป็นจริงผู ้มีจะมารับ
ค่าตอบแทนจ านวนดงักล่าวกบัระยะเวลา 4 ปี ค่อนขา้งหายาก ดงันั้นจ าเป็นตอ้งพิจารณาว่า
การจ่ายเงินค่าตอบแทน 1.4 เท่า เหมาะสมหรือไม่ เราควรค านึงถึงความเป็นจริงและปัจจัย
ต่างๆประกอบดว้ย” (ผูอ้  านวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, 2559) 
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1.4 รัฐบาลควรส่งเสริมและสนบัสนุนใหอ้งคก์ารมหาชนมีการรวมตวักนัเพือ่ก าหนด
แนวทางในการบริหารจดัการองคก์ารใหมี้ความเขม้แขง็และสามารถพฒันาความร่วมมือหรือการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเช่น รัฐหรือ หน่วยงาน กพร.เป็นเจา้ภาพในการจัดประชุมผูบ้ริหารองค์การ
มหาชนเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่ประชุมฯ และน ามาแก้ไขปัญหาตลอดจน
พฒันารูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนร่วมกนัในอนาคต 
 2. ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารการจดัการองคก์ารมหาชน 

2.1 รัฐบาลควรวางตวัเป็นกลางทางการเมืองไม่เขา้แทรกแซงการบริหารงานของ
องคก์ารมหาชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนองค์การมหาชนให้มีความเขม้แข็งในการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้องค์การมหาชนสามารถ
ด าเนินการตามภารกิจไดอ้ยา่งคล่องตวัและเป็นอิสระ 

2.2 รัฐบาลควรก าหนดเกณฑม์าตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน
และผลสัมฤทธ์ิขององค์การมหาชนเป็นการเฉพาะ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภารกิจของ
องค์การมหาชนแต่ละประเภท และไม่ควรน าแนวคิดการประเมินผลการปฎิบติังานของที่ใช้กับ
หน่วยงานราชการปกติมาใชก้บัองค์การมหาชนมากจนเกินควร เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินงาน
ขององค์การมหาชนมีลกัษณะคล่องตวั การท างานคลา้ยภาคเอกชนแต่ไม่มุ่งแสวงหาก าไรในเชิง
ธุรกิจ การก าหนดตวัช้ีวดัตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของความถูกตอ้งและเหมาะสมกบับริบทของความเป็น
องคก์ารมหาชน 

2.3 รัฐบาลควรก าหนดระบบหรือวิธีการตรวจสอบการบริหารทางการเงินละ
งบประมาณขององคก์ารมหาชนไวเ้ป็นการเฉพาะ กล่าวคือ ควรแยกระบบการตรวจสอบองคก์าร
มหาชนประเภทที่มีพระราชบญัญติัเฉพาะของตนเองกบัองคก์ารมหาชนที่มาจากการจดัตั้งโดยพระ
ราชกฤษฎีกาออกจากกัน เน่ืองจากความเป็นอิสระการใช้เงินงบประมาณขององค์การมหาชน
ประเภทมีพระราชบญัญติัเฉพาะมีความแตกต่างกบัองคก์ารมหาชนที่มาจากการจดัตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกา 
 3.ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัประเด็นขอ้กฎหมาย 

3.1 ควรแก้ไขบทบญัญติัมาตรา 5/1แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน(ฉบบัที่2) 
พ.ศ.2559 ว่าด้วยเร่ือง คณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ทั้ งน้ีควรเพิ่ม
กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนที่มาจากองค์การมหาชนที่ได้รับการจัดตั้ งโดยพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ.2542 เขา้เป็นกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชนดว้ย 
โดยมีวธีิการสรรหาและคดัเลือกกรรมการผูแ้ทนองคก์ารมหาชน เช่น ให้ที่ประชุมผูบ้ริหารองคก์าร
มหาชน คดัเลือกผูแ้ทนขององคก์ารมหาชนขึ้นมาอยา่งน้อย 1 คน เป็นผูแ้ทนองคก์ารมหาชน หรือ
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ให้ประธานที่ประชุมผู ้บริหารองค์การมหาชนเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง หรือก าหนดให้
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ หรือ กพร.ท าหน้าที่เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมผูแ้ทนทั้ ง
ผูบ้ริหารและพนักงานลูกจา้งองค์การมหาชน เพื่อท าการคัดเลือกผูแ้ทนองค์การมหาชน เป็น
กรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน ส่วนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เห็นควรยกเลิกมาตรา 5/3 
ที่ว่า “กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจะด ารงต าแหน่งกรรมการที่ปรึกษา หรือต าแหน่งอ่ืนใดขององค์การ
มหาชนในเวลาเดียวกนัไม่ได”้ ออก เพื่อเปิดโอกาสแก่ผูแ้ทนองคก์ารมหาชนเขา้มามีส่วนร่วมการ
เป็นกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน 

3.2 ควรมีบทบญัญติัวา่ดว้ยการก ากบัดูแลองคก์ารมหาชนแต่ละประเภทอยา่งชดัเจน
โดยเฉพาะประเด็นการก ากับดูแลองค์การมหาชนที่มีภารกิจในการจดับริการสาธารณะที่มีความ
จ าเป็นควรแยกออกมาอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของปลดักระทรวงหรืออธิบดี มากกวา่อยูภ่ายใตก้าร
ก ากับของรัฐมนตรีรักษาการ ซ่ึงรูปแบบดังกล่าวพบได้ในประเทศสหราชอาณาจกัร(อังกฤษ) 
เน่ืองจากองคก์ารมหาชนที่มีภารกิจหลกัในการให้บริการสาธารณะ มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
และมีระยะเวลาการด าเนินการยาวนานมากกว่าองคก์ารมหาชนประเภทองคก์ารมหาชนที่มีภารกิจ
และก าหนดเวลาเฉพาะ ซ่ึงอาจจะยบุเลิกไปก็ต่อเม่ือบริการสาธารณะส้ินสุดไปตามนโยบายของ
รัฐบาลหรือปฎิบติัตามภารกิจเฉพาะจนส าเร็จ 

   ส่วนองค์การมหาชนที่มีภารกิจก าหนดเวลาเฉพาะ และองค์การมหาชนที่ มี
ภารกิจเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ควรอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐมนตรีรักษาการ 
เน่ืองจากองค์การมหาชนประเภทน้ีมีกรอบระยะเวลาด าเนินงานที่ก  าหนดไวช้ัดเจน และจะ
ด าเนินการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยตรง  
   ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายดงัที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้พอสรุปไดเ้ป็นแผนภาพดงัน้ี 
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แผนภาพที่ 10 สรุปขอ้เสนอเชิงนโยบายการจดัการองคก์ารมหาชน 
 
 

 
 

ประเด็นการจดัตั้งองคก์าร
มหาชน 
-กรณีองคก์ารมหาชนมีภารกิจซ ้ าซ้อน
กบัหน่วยงานอื่นในภายหลงั ควรโอน
ภารกิจดงักล่าวมายงัองค์การมหาชนที่
รับผิดชอบ หรือให้ มีการควบรวม
องคก์ารมหาชนที่มีภารกิจคลา้ยคลึงกนั
เขา้ดว้ยกนั 
-การจัดกลุ่มองค์การมหาชนควรแบ่ง
ตามภารกิจองคก์ารมหาชนอย่างชดัเจน 
-ควรประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวเก่ียวกับ
ภ าร กิ จข อ งอ งค์ ก า รม ห าชน ต่ อ
สาธารณชนอย่างทัว่ถึงและต่อเน่ือง 
-ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้องคก์าร
มหาชนมีการรวมตัวกันเพื่อก าหนด
แนวทางในการบริหารร่วมกนั 

ประเด็นการบริหารการจดัการ
องคก์ารมหาชน 
-รัฐบาลควรวางตวัเป็นกลางทางการ
เมืองไม่เขา้แทรกแซงการบริหารงาน
ขององคก์ารมหาชน 
-ควรก าหนดเกณฑม์าตรฐานที่
เก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานและผลสัมฤทธ์ิของ
องคก์ารมหาชนเป็นการเฉพาะ 
-ควรก าหนดระบบหรือวธีิการ
ตรวจสอบการบริหารทางการเงินละ
งบประมาณขององคก์ารมหาชนไว้
เป็นการเฉพาะ  

ประเด็นขอ้กฎหมาย 
 
-ควรเพิ่มกรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทน
ที่มาจากองคก์ารมหาชนที่ไดรั้บการ
จดัตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา เขา้ร่วม
เป็นกรรมการพฒันาและส่งเสริม
องคก์ารมหาชน(กพม.) 
-ควรมีบทบญัญตัิวา่ดว้ยการก ากบั
ดูแลองคก์ารมหาชนแต่ละประเภท
อย่างชดัเจน 

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
1.สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง การสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองค์การมหาชนในประเทศไทย มี
วตัถุประสงคก์ารวจิยัเพื่อ (1) ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการรูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชน
ในประเทศไทย (2) สังเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทย และ  (3) ศึกษา
ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทย  
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวธีิการด าเนิการวิจยัแบ่ง
ออกเป็น 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ (1)การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและความตอ้งการรูปแบบการจดัการองคก์าร
มหาชนในประเทศไทย โดยวเิคราะห์เอกสารและวเิคราะห์เน้ือหา การสัมภาษณ์เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ
และผูเ้ช่ียวชาญ (2) วิเคราะห์ขอ้มูลเพือ่น ามาสงัเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทย 
โดยวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและเน้ือหา  การสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ช่ียวชาญองคก์ารมหาชนและ
ผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน และการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการโดยใชเ้ทคนิคการสงัเคราะห์แบบวิภาษ
วิธี (dialectic) ของเฮเกล (Hegel) และคาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) ซ่ึงมีโครงสร้างสังเคราะห์แบ่ง
ออกเป็นสามส่วนได้แก่ ข้อสรุปเดิม(thesis) การต่อตา้นขอ้สรุปเดิม(anti-thesis) และการสังเคราะห์
ขอ้สรุปเก่ากบัใหม่ (synthesis) (3) ประชุมสัมมนาเพือ่ไดข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่การปรับปรุง
และพฒันารูปแบบการจดัการองค์การมหาชนในประเทศไทย โดยเคร่ืองมือที่ใช้ประกอบดว้ย
แบบสมัภาษณ์เชิงลึก แบบวเิคราะห์เอกสาร และแบบบนัทึกขอ้มูล 

 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.1 ข้อมูลพื้นฐานองค์การมหาชนในต่างประเทศ  

       องคก์ารมหาชนในต่างประเทศ มีหลากหลายรูปแบบ และมีช่ือเรียกที่แตกต่างกัน 
แมแ้ต่ภายในประเทศเดียวกนั การเรียกช่ือก็ปรากฏความแตกต่างกนั ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัคุณลกัษณะเฉพาะ
ขององค์การนั้น ๆ เช่น ในประเทศสหราชอาณาจกัร(อังกฤษ) เรียกองค์การมหาชนว่า   “ควอนโก “ 
(Quangos) (องคก์ารอิสระก่ึงราชการ)  หรืออาจเรียกว่า “หน่วยบริหารพิเศษ” (Executive Agency) 
ประเทศฝร่ังเศส เรียกวา่ “Établissement public” (EP) สหพนัธรัฐเยอรมนี เรียกองคก์ารมหาชน อยู ่
2  ค  า  ไ ด้แ ก่  อ งค์ ก ารมห าชน แ ห่ งสหพัน ธ รัฐ  (Federal Agencies) เรี ยก ว่ า  “unmittelbare 
Bundesverwaltung” (Direct Federal Administration) และองคก์ารตามกฎหมายมหาชน (Bodies of 
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Public Law) เ รี ย ก ว่ า  “mittelbare Bundesverwaltung” (Indirect Federal Administration) ส่ ว น
ประเทศนิวซีแลนด์ เรียกองคก์ารมหาชนวา่ “Crown Entities” ท  าใหอ้งคก์ารมหาชนที่ปรากฏในแต่
ละประเทศ มีการแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ที่แยกยอ่ยออกไป ตวัอยา่งเช่น ประเทศฝร่ังเศส มี 2 
ประเภท ประเทศเยอรมนี มี 4 ประเภท ประเทศสหราชอาณาจกัร(อังกฤษ) มี 4 ประเภท ประเทศ
นิวซีแลนด์ มี 2 ประเภท ในประเทศแคนาดา มีองคก์ารมหาชนมี 4 ประเภท  ประเทศเนเธอร์แลนด ์
มี 2 ประเภท  ประเทศสเปน มี 3 ประเภท  ประเทศสวีเดน มี 2 ประเภท และประเทศสหรัฐอเมริกา 
มี 4 ประเภท เป็นตน้ 
 1.2 ข้อมูลพื้นฐานองค์การมหาชนในประเทศไทย 
  องคก์ารมหาชนในประเทศไทยไดมี้การน ารูปแบบองคก์ารมหาชนประเทศฝร่ังเศส
และรูปแบบของประเทศองักฤษมาใชใ้นระยะเร่ิมแรก ต่อมาไดมี้การน าแนวคิดองคก์ารมหาชนใน
กลุ่มประเทศยโุรปรวมทั้งประเทศที่พฒันาแล้ว อย่างเช่น ประเทศนิวซีแลนด์ มาประยุกต์ใช้ใน
การปฎิรูปองคก์ารมหาชนในประเทศไทยในภายหลงั  ส านกังาน ก.พ.ไดเ้ป็นหน่วยงานที่น าเสนอ 
ขอจดัตั้งหน่วยงานบริหารพิเศษตามแนวทางของประเทศสหราชอาณาจกัร(องักฤษ) ต่อคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการในเดือนธนัวาคม ปี พ.ศ.2540 โดยขอจดัตั้ง องคก์ารบริหารพิเศษ (Executive 
Agency) เพื่อรองรับภารกิจของภาครัฐ ที่มีการบริหารก่ึงอิสระ( semi autonomous)   แต่อยา่งไรก็
ตามแนวคิดการจดัตั้งองคก์ารมหาชนที่เป็นรูปธรรมและชดัเจนที่สุด เกิดขึ้นในสมยันายชวน หลีกภยั 
เป็นนายกรัฐมนตรี ซ่ึงขณะนั้นมีนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ได้เข้าไปร่วมผลักดันนโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล โดยมีการตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมา 3 คณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ (ปรร.) คณะกรรมการ
ก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ (คปร.) และคณะกรรมการวา่ดว้ยการปฏิบติัราชการ
เพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ (ปปร.) โดยเฉพาะอยา่งยิง่คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ 
(ปรร.) ถือเป็นจุดก าเนิดการศึกษาในจดัตั้งองคก์ารมหาชนของประเทศไทยอยา่งจริงจงั ซ่ึงน าไปสู่
การร่างกฎหมายวา่ดว้ยองคก์ารมหาชนเป็นการเฉพาะและมีการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัองคก์าร
มหาชน พ.ศ.2542 เป็นผลตามมา 
 1.3 ความต้องการรูปแบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย 
   เน่ืองจากความตอ้งการของประชาชนและสังคมเปล่ียนแปลงไปอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
กระแสโลกาภิวฒัน์ ท  าให้การให้บริการสาธารณะซ่ึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของภาครัฐจ าเป็นตอ้ง
ปรับตวัให้ทนัต่อสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงไป รัฐจ าเป็นตอ้งพฒันารูปแบบการใหบ้ริการสาธารณะ
ที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะเร่ืองความคล่องตวัในการบริหารจดัการ ความเป็นอิสระในการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารองคก์าร ซ่ึงรูปแบบการให้บริการสาธารณะของรัฐที่ยดึติดกบัระบบราชการ
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แบบเดิมที่มีสายการบังคับบัญชาและการตัดสินใจเป็นล าดับชั้นที่ไม่อาจตอบสนองต่อความ
ตอ้งการไดท้นัท่วงทีได ้เน่ืองจากการด าเนินงานประสบปัญหาความล่าชา้และขาดประสิทธิภาพ  
รวมถึงรัฐวิสาหกิจก็ไม่มีความเหมาะสมในการมอบภารกิจใหม่ๆเพราะมีลักษณะของการ
ประกอบการทางอุตสาหกรรมและการคา้ในเชิงพาณิชยไ์ด ้ดว้ยเหตุน้ีท่ามกลางความเปล่ียนแปลง
ของภารกิจในการจดัท าบริการสาธารณะ จึงเกิดความตอ้งการจดัตั้งองคก์ารของรัฐ “รูปแบบที่สาม” 
หรือ “องคก์ารมหาชน” ขึ้นเพือ่รองรับภารกิจใหม่ๆ ของรัฐที่เกิดขึ้นเป็นเฉพาะดา้นและไม่เนน้การ
แสวงหาก าไร 
           แนวคิดการจดัตั้งองคก์ารมหาชนในประเทศไทยยงัถือไดว้า่ไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิด 
“การจดัการภาครัฐแนวใหม่” (New Public Management) โดยเน้นการบริหารจดัการของภาครัฐ
สมยัใหม่ตอ้งมีความเป็นอิสระ มีความคล่องตวั และสามารถใชท้รัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
แต่อยา่งไรก็ดีหากพจิารณาถึงปัญหาการจดัการองคก์ารมหาชนตามพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน 
พ.ศ.2542 ที่ผ่านมาพบว่าวตัถุประสงคก์ารจดัตั้งองคก์ารการมหาชนแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนั 
โดยเฉพาะความไม่ชดัเจนเก่ียวกบัสถานะและความมัน่คงขององคก์ารมหาชน ซ่ึงมีผลต่อความส าเร็จ
ในการบริหารจดัการให้บรรลุเป้าหมาย แม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามจะปรับปรุงร่างพระราชบญัญตัิ
องคก์ารมหาชนเพื่อก าหนดขอบเขตกิจกรรมในการจดับริการสาธารณะให้กวา้งขึ้น รวมถึงก าหนดให้มี
คณะกรรมการก ากบัดูแลองคก์ารมหาชนให้มีความชดัเจน จนกระทัง่มีการประกาศ ใชพ้ระราชบญัญตัิ
องค์การมหาชน (ฉบบัที่2) พ.ศ.2559 เป็นผลตามมา แต่การด าเนินงานขององค์การมหาชนก็ยงั
ประสบปัญหาเก่ียวกบัแนวคิดและแนวทางปฏิบติั เช่น ปัญหาบทบาทและภารกิจองคก์ารมหาชนใน
แต่ละแห่งยงัมีความซ ้ าซ้อนกับภารกิจส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐยงัไม่ไดรั้บการแก้ไข 
ปัญหาเก่ียวกบับทบาทคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาองคก์ารมหาชน (กพม.) ที่มีต่อองคก์าร
มหาชนแต่ละแห่ง ปัญหาการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการบริหารกับกรรมการ ปัญหา
ความชอบธรรมเก่ียวกบัการก าหนดเงินเดือนค่าตอบแทนผูอ้  านวยการและกรรมการ ปัญหาการก าหนด
นโยบาย แนวทางแผนงานขององคก์ารมหาชนแต่ละแห่งมีผลประโยชน์แอบแฝงในเชิงธุรกิจ แมว้่า
กฎหมายจะอนุโลมให้องค์การมหาชนมีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบ ารุงค่าตอบแทนหรือ
ค่าบริการในการด าเนินกิจการไดต้ามที่ก  าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งไวก้็ตาม แต่ในความเป็นจริง
องค์การมหาชนบางแห่งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมค่าบ ารุงสูงกว่าหรือพอๆ กบัภาคเอกชน ท าให้
ประชาชนทัว่ไปไม่สามารถเขา้ถึงได้เป็นการตดัโอกาสการเขา้ถึงบริการสาธารณะทางออ้ม ซ่ึง
ปัญหาต่างๆ เหล่าน้ีถือเป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข เพือ่น าไปสู่การพฒันา
องคก์ารมหาชนใหมี้การบริหารการจดัการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในอนาคต เพื่อให้
สมกับเจตนารมณ์ในการจดัตั้งอย่างแทจ้ริงดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีความต้องการ
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รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนที่เหมาะสมกบับริบทในสงัคมไทยปัจจุบนั ซ่ึงรูปแบบการจดัการ
องค์การมหาชนที่พึงประสงค์ไม่จ  าเป็นตอ้งมีลักษณะตายตวั แต่ตอ้งเป็นรูปแบบที่เป็นไปตาม
ภารกิจของงานและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามระยะเวลาที่แปรเปล่ียนไปเป็นส าคญั 
 1.4 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย  

        ผูว้ิจยัไดก้  าหนดประเด็นเก่ียวกบัการสังเคราะห์รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชน 
โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แบบวิภาษวิธี อยู่ 6 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) แนวคิดเก่ียวกับการ
จดัตั้งองคก์ารมหาชน 2) การจดัองคก์าร 3)โครงสร้างการบริหาร4) การจดัการดา้นการบริหารงาน
บุคคล 5) การจดัการดา้นงบประมาณ 6)  การก ากบัดูและการตรวจสอบ โดยผลการวจิยัพบวา่ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดต้ังองค์การมหาชน  องค์การมหาชนได้รับแนวคิดการ
จดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM)  เป็นอยา่งมากในระยะเร่ิมแรก ซ่ึงส่งผล
ใหอ้งค์การมหาชนจ าเป็นจะตอ้งรูปแบบการจดัการเลียนแบบภาคเอกชน ท าใหเ้กิดประเด็นขอ้วพิากษ์
เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะแนวคิดหลังการจดัการภาครัฐแนวใหม่(Post-New Public Management: 
Post-NPM)ไดแ้ก่ แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service) และการจดัการภาคี
สาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance)โดยเฉพาะมุมมองเก่ียวกบัประชาชนในฐานะลูกคา้  
ดังนั้นการสังเคราะห์แนวคิดที่น ามาปรับใช้กับองค์การมหาชนเห็นสมควรบูรณาการแนวคิด 
รัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (Old Public Administration: OPA) ผสมผสานกบัแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์
แนวใหม่ (New Public Administration: NPA) แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management: NPM) แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service: NPS) และการ
จดัการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (New และPublic Governance:NPG) เขา้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดความ
เป็นองคก์ารมหาชนอยา่งแทจ้ริง  
   กล่าวคือเป็นองค์การที่ยงัอยู่ภายใตใ้นการก ากบัของรัฐบาลมีวตัถุประสงค์ไม่
แสวงหาก าไรซ่ึงยงัคงแนวคิดแบบ OPA  แต่วิธีการการท างานควรใชแ้บบภาคเอกชนโดยใชแ้นวคิด
แบบ NPM ซ่ึงปรากฏในรูปแบบการบริหารงานที่มีความคล่องตวั และมีมุมมองในการจดับริการ
สาธารณะเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในฐานะพลเมืองมิใช่ลูกคา้ ตามแนวคิด  NPA 
และ NPS โดยคณะกรรมการองคก์ารมหาชนควรมีผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการและผูแ้ทนจากภาค
ประชาชนเพื่อจดับริการสาธารณะตอบสนองความตอ้งการของสงัคม โดยเนน้การท างานแบบมมี
ส่วนร่วมกบัพลเมืองและเครือข่ายเอกชนมากขึ้นตามแนวคิดแบบ NPG ซ่ึงรูปแบบองคก์ารมหาชน
ที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์จากแนวคิดดงักล่าวเรียกไดว้่า “องคก์ารมิติใหม่ หัวใจคือราชการแต่ท างาน
แบบเอกชน” 
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2. การจัดองค์การ การจดัองคก์ารคร้ังน้ี ผุว้จิยัใหค้วามส าคฐัเร่ืองการจดัรูปแบบของ
องคก์ารแต่ละประเภทโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ เพือ่ความชดัเจนซ่ึงน าไปสู่การก าหนดนโยบายใน
การบริหารและแนวทางปฏิบติัตามภารกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยา่งมีประสิทธิฟล ซ่ึงผลการวจิยั
เห็นควรแบ่งประเภทหรือแบ่งกลุ่มองคก์ารมหาชนโดยอาศยัเกณฑต์ามภารกิจ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มที่ 1 องคก์ารมหาชนที่มีภารกิจในดา้นการบริการสาธารณะ กลุ่มที่ 2 องคก์ารมหาชนที่มี
ภารกิจและก าหนดเวลาเฉพาะ กลุ่มที่ 3 องคก์ารมหาชนที่มีภารกิจเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาล 

3. โครงสร้างการบริหารองค์การมหาชน รูปแบบโครงสร้างการบริหารองคก์ารมหาชน
ไม่ควรยดึหลกัตายตวั ควรก าหนดโครงสร้างการบริหารให้มีความเหมาะสมกบัองคก์ารมหาชนใน
แต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของภารกิจดงัน้ี 
   3.1 โครงสร้างการก ากับดูแลองค์การมหาชน 

1. โครงสร้างการบริหารองค์การมหาชนที่มีภารกิจในการจัดบริการสาธารณะ
ที่มีความจ าเป็น ควรก าหนดใหอ้งคก์ารมหาชนอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของปลดักระทรวงหรืออธิบดี 
มากกว่าอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของรัฐมนตรีรักษาการ ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวพบไดใ้นประเทศสหราช
อาณาจกัร (องักฤษ) โดยก าหนดใหผู้บ้ริหาร (CEO) ขององคก์ารมหาชนจะตอ้งรับผดิชอบโดยตรง
ต่อเจา้ของงาน คือ ปลดักระทรวงหรืออธิบดีและไดรั้บมอบหมายงานภายใตพ้นัธะสัญญา (Framework 
document) เน่ืองจากองค์การมหาชนที่มีภารกิจหลักในการใหบ้ริการสาธารณะ มีการด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองและมีระยะเวลาการด าเนินการยาวนานมากกว่าองค์การมหาชนประเภทองค์การ
มหาชนที่มีภารกิจและก าหนดเวลาเฉพาะ ซ่ึงอาจจะยบุเลิกไปก็ต่อเม่ือบริการสาธารณะส้ินสุดไป
ตามนโยบายของรัฐบาลหรือปฎิบติัตามภารกิจเฉพาะจนส าเร็จ 

2. โครงสร้างการบริหารองค์การมหาชนที่มีภารกิจก าหนดเวลาเฉพาะ และ
องคก์ารมหาชนที่มีภารกิจเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ควรอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของ
รัฐมนตรีรักษาการ เน่ืองจากองค์การมหาชนประเภทน้ีมีกรอบระยะเวลาด าเนินงานที่ก  าหนดไว้
ชดัเจน และจะด าเนินการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยตรง กล่าวคือ  “เป็นองคก์ารเฉพาะกิจ” 
ดังนั้ นรัฐมนตรีรักษาการในฐานะฝ่ายการเมืองจึงมีความเก่ียวข้องและมีภาระหน้าที่ในความ
รับผิดชอบโดยตรง  แต่ตอ้งมีมาตรการทางกฎหมายรองรับการท าหนา้ที่ของผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที่
องคก์ารมหาชนอย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ฝ่าย
การเมืองเขา้แทรกแซงองคก์ารมหาชน 
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       3.2  โครงสร้างการบริหารภายในองค์การมหาชน   
    ผลการศึกษาพบว่าองค์การมหาชนมีโครงสร้างองค์การแบบแชมรอค 
(Shamrock Organization) ควรน ารูปแบบโครงสร้างการบริหารองค์การมหาชน (Crown Entities) 
ของประเทศนิวซีแลนด์ มาปรับใช้ก ับองค์การมหาชนประเทศไทย เน่ืองจากมีการออกแบบ
โครงสร้างการบริหารที่ชดัเจนโดยพจิารณาจากภารกิจและประเภทองคก์ารมหาชนอยา่งเหมาะสม 
ดงัน้ี  

1. รูปแบบคณะกรรมการเขม้แข็ง Statutory (non-company) Crown Entities 
การบริหารงานจะอยูภ่ายใตอ้  านาจของคณะกรรมการบริหาร และจะมีผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์าร 
(CEO) เป็นผูรั้บผดิชอบและตอบสนองต่อคณะกรรมการ รูปแบบดงักล่าวเหมาะกบัองคก์ารมหาชน
ประเภทที่จัดท าบริการสาธารณะโดยทั่วไปที่มีความจ าเป็น เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) ส านักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องคก์ารมหาชน) เป็นตน้ 

2. รูปแบบผูอ้  านวยการเขม้แข็ง หรือประเภท Corporation Sole เป็นรูปแบบ
ที่ไม่ใชค้ณะกรรมการบริหาร อ านาจการบริหารจะอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของผูบ้ริหารเพยีงคนเดียว
คือผูอ้  านวยการ(CEO) ซ่ึงจะมีบทบาทและรับผิดชอบงานทั้งหมดขององค์การ ซ่ึงเหมาะสมกับ
องค์การมหาชนที่มีกรอบระยะเวลาด าเนินงานที่ก  าหนดไวช้ดัเจน และด าเนินการตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาลโดยตรง เช่น สถาบนับริหารจดัการธนาคารที่ดิน(องคก์ารมหาชน) ส านักงาน
พฒันาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน) ส านักงานส่งเสริมการจดัการประชุมและนิทรรศการ (องคก์าร
มหาชน) เป็นตน้ 

   4. การจัดการด้านการบริหารงานบุคคล 
     คณะกรรมการองค์การมหาชนควรมีความป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล 
ไม่ควรน าระเบียบทางราชการมาใชโ้ดยอนุโลม เพราะจะท าใหก้ารบริหารงานไปดว้ยความยากล าบาก 
มีความจ าเป็นที่ตอ้งน าวธีิการบริหารงานบุคคลของภาคเอกชนมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารมหาชน ซ่ึง
จะท าใหเ้กิดความคล่องตวัมากกว่า โดยอาศยัแนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่มาเป็นส่วนช่วยใน
การเพิม่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบติังานเพิม่สูงขึ้น 
     ผลจากการสังเคราะห์การจัดการด้านการบริหารงานบุคคลที่ เหมาะสมควร
ด าเนินการดงัน้ี 

4.1 การสรรหาและการคดัเลือกผูอ้  านวยการองคก์ารมหาชนและคณะกรรมการ
องคก์ารมหาชนควรค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์และอยูบ่นพื้นฐานความชอบ
ธรรมและความเป็นกลางทางการเมืองหรือหลกัธรรมาภิบาลเป็นส าคญั 



218 
 

 

4.2 เงินเดือนและค่าตอบแทนผูอ้  านวยการมหาชน ควรพิจารณาเทียบเคียงกับ
การจ่ายเงินค่าตอบแทนของ CEO ของภาคเอกชนที่มีลกัษณะความยากของภาระงานที่ใกลเ้คียงกนั 
มากกว่าน าไปเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากมีสวสัดิการที่ไม่เป็นตวัเงิน
แตกต่างกนัอยา่งชดัเจน เพือ่ที่จะไดดึ้งดูดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงเขา้สู่องคก์ารมหาชน
มากยิง่ขึ้น 
      ส่วนอตัราเงินเดือนให้กับเจา้หน้าที่และลูกจา้ง จะตอ้งมีหลกัเกณฑ์ในการ
ก าหนดใหช้ัดเจน เช่น มีการเทียบเคียงกับตลาดแรงงานของภาคเอกชน การวเิคราะห์ความเส่ียง 
การประเมินค่างานในต าแหน่งงานที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั โดยค านึงถึงความสามารถในการจ่าย
ค่าตอบแทน และสถานะทางการเงินขององคก์ารมหาชนดว้ย การท าสัญญาจา้งงานนั้น แมไ้ม่เป็น
การจ้างงานตลอดชีพแต่ควรมีการเพิ่มค่าตอบแทนที่มิใช่เป็นตวัเงินให้มากขึ้ น เช่น การจดัตั้ ง
กองทุนช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน การสร้างระบบการดูแลสุขภาพที่ดีแก่พนกังาน 

4.3 วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานองค์การ
มหาชนตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมในดา้นภารกิจและรูปแบบองคก์ารมหาชน   

 5. การจัดการด้านงบประมาณ  
      ระบบบริหารการเงินการบญัชีและงบประมาณขององคก์ารมหาชนควรมีความ

คล่องตัวและเป็นอิสระกว่าระบบราชการ ดังนั้ นไม่ควรยึดติดกับกฎระเบียบของทางราชการ
องค์การมหาชนควรมีอ านาจในการวางระเบียบขอ้บังคบัการใช้จ่ายเงินขององค์การได้เองอยา่ง
อิสระอยา่งแทจ้ริง องคก์ารมหาชนควรใช้ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยทุธศาสตร์ โดยค านึงถึงยทุธศาสตร์และภารกิจขององคก์ารเป็นส าคญั  เน่ืองจากองคก์ารมหาชน
ส่วนใหญ่อยูภ่ายใตร้ะบบการจดัสรรในรูปของเงินอุดหนุนทัว่ไปแบบ Block Grants ท าใหอ้งคก์าร
มีความเป็นอิสระในการประมาณการ การบริหารงบประมาณและก าหนดแผนงานการใช้จ่ายให้
สอดคลอ้งภารกิจและยทุธศาสตร์ได ้โดยไม่ตอ้งอยูก่บัหลกัเกณฑแ์ละกฎหระเบียบทางการบริหาร
งบประมาณเช่นเดียวกบัส่วนราชการปกติ 
  6. การก ากับดูแลและการตรวจสอบ 

6.1 การก ากับดูแลโดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม)  
ถือเป็นหน่วยงานส าคญัมีอ านาจหนา้ที่ในการก ากบัดูแลองคก์ารมหาชนทุกแห่งที่จดัตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกาโดย กพม.อาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน(ฉบบัที่2) พ.ศ.2559เป็นส าคญั 
ดงันั้นที่มาและสัดส่วนของกรรมคณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองค์การมหาชน ควรก าหนด
สัดส่วนจ านวนกรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนที่มาจากองค์การมหาชนที่ได้รับการจดัตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกาตามพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน พ.ศ.2542 
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6.2 การควบคุมและการตรวจสอบทางเงินโดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
1. ควรก าหนดระบบหรือวธีิการตรวจสอบองคก์ารมหาชนไวเ้ป็นการเฉพาะ

และมีความชดัเจน กล่าวคือ การตรวจสอบองคก์ารมหาชนประเภทที่มีพระราชบญัญติัเฉพาะของ
ตนเองควรมีมาตราการตรวจสอบที่เขม้ขน้กวา่การตรวจสอบองคก์ารมหาชนที่มาจากการจดัตั้งโดย
พระราชกฤษฎีกาเฉพาะ 

2. ควรมีบทบญัญติัวา่ดว้ยเร่ืองการตรวจสอบองคก์ารมหาชนที่จดัตั้งขึ้นโดย
พระราชกฤษฎีกาเฉพาะและให้อ านาจอิสระในการออกระเบียบบางเร่ืองที่ส าคญัโดยตอ้งไม่น า
ระเบียบราชการมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม  เช่น การออกระเบียบการเงินวา่ดว้ยการต่อสญัญาจา้ง การ
จดัซ้ือจัดจ้างไม่ควรน าระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ซ่ึงข้อเสนอดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็น
นกัวชิาการ 
 
2. การอภิปรายผล 
     2.1 ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการรูปแบบองค์การมหาชน  
   รูปแบบองคก์ารมหาชนในประเทศไทยไดรั้บอิทธิพลจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่การน ารูปแบบ Etablissement Public ของประเทศฝร่ังเศสมาเป็นตน้แบบการจดัการองคก์าร
มหาชนในประเทศไทยและยงัน าแนวคิด Agencification(องคก์ารสาธารณะที่เป็นอิสระจากรัฐบาล
กลาง)ของประเทศสหราชอาณาจักร(อังกฤษ) มาใช้เป็นแนวคิดพื้นฐานของการจดัตั้งองค์การ
มหาชน โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญัคือการแก้ไขปัญหาการจดัการภายใตร้ะบบราชการ ซ่ึงในอดีต
องค์การภาครัฐส่วนใหญ่ประสบปัญหาเก่ียวกับการให้บริการสาธารณะที่ขาดประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะเร่ืองปัญหาความล่าชา้ และความไม่คล่องตวั ซ่ึงถือเป็นเหตุผลหลกัที่ประเทศไทยมีความ
ตอ้งการปฏิรูปรูปแบบการจดัการโดยอาศยัรูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในต่างประเทศ เพื่อ
น าไปสู่การจดัการและการบริการสาธารณะของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นส าคญั 
ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของสุรพล นิติไกรพจน์(2543) วุฒิสาร ตนัไชยและคณะ 2547 ชาญชัย 
แสวงศกัด์ิ (2549) Bowornwathana (2006) และปกรณ์ ศิริประกอบ (2553) 
 2.2 ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดต้ังองค์การมหาชน  รูปแบบองค์การมหาชนในการ
จัดบริการสาธารณะถือว่าได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 
Management: NPM) เป็นอยา่งมากในระยะเร่ิมแรก ต่อมาองค์การมหาชนของไทยก็ไดน้ าแนวคิด
การจดับริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) และแนวคิดการจดัการภาคีสาธารณะแนวใหม่ (NPG) มา
ใชใ้นการปฏิรูปองค์การมหาชนท าให้เกิดองค์การมหาชนในรูปแบบใหม่ๆหลายประเทศเป็นผล
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ต าม ม าส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ าข อ ง  Denhardt, Robert B. and Denhardt, Janet Vinzant. 
(2000).อัมพร ธ ารงลักษณ์ (2553 : 18-20) และนราธิป ศรีราม กิตติพงษ์ เกียรติวชัรชัย และชลัช 
ชรัญญช์ยั (2556)   

2. การจัดองค์การ ภารกิจหลกัขององค์การมหาชนซ่ึงแบ่งตามเกณฑ์ภารกิจได้ 3 
ประเภท ไดแ้ก่กลุ่มที่ 1 องคก์ารมหาชนที่มีภารกิจในดา้นการบริการสาธารณะ กลุ่มที่ 2 องคก์าร
มหาชนที่มีภารกิจและก าหนดเวลาเฉพาะกลุ่มที่ 3 องค์การมหาชนที่มีภารกิจเพื่อตอบสนองต่อ
นโยบายของรัฐบาล สอดคลอ้งกบัรายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เร่ืองการปฏิรูปองคก์ารมหาชน
ของเบญจวรรณ  สร่างนิทรและคณะ(2558) ซ่ึงเห็นว่าการจดักลุ่มองค์การมหาชนควรแบ่งตาม
ภารกิจ และยงัสอดคลอ้งกบัรูปแบบของ Keeves (1988 , p. 560) โดยการก าหนดรูปแบบที่มีความ
สอดคลอ้งกนัและเช่ือมโยงอยา่งมีระบบ รวมถึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Jan Wynen และคณะ
(2014) ที่ไดศึ้กษาเร่ืองวฒันธรรมที่มุ่งเน้นนวตักรรมในภาครัฐ: การบริหารจดัการแบบอิสระและ
การควบคุมผลลัพธ์ที่น าไปสู่ความเป็นเลิศ โดยเห็นว่าการจดัองคก์ารตามบริบทของเน้ืองานและ
ภารกิจแต่ละองคก์ารมีความเหมาะสมและท าใหเ้กิดความชดัเจนในการด าเนินงาน 

3. โครงสร้างการบริหาร ควรใชรู้ปแบบความสัมพนัธอ์ยา่งมีโครงสร้าง (structural 
relationship) ซ่ึงการด าเนินงานขององคก์ารมหาชนอยูภ่ายใตก้ารก ากบัของรัฐมนตรีรักษาการโดยมี
หน่วยงาน กพม.ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการก ากับดูแลองค์การมหาชนแต่ละแห่งในภาพรวมแต่
จ าเป็นตอ้งพิจารณาภารกิจขององค์การมหาชนในแต่ละแห่งด้วยซ่ึงอาจจ าเป็นตอ้งมีการก าหนด
โครงสร้างการบริหารที่มีความแตกต่างกัน  สอดคล้องกับการศึกษาของ Koen Verhoest and Jan 
Wynen (2016) พบว่า การควบคุมผลลพัธ์ภายนอกจากรัฐมนตรีและกระทรวงตน้สังกัดมีผลต่อ
การใช้เทคนิคการจดัการประสิทธิภาพขององคก์ารมหาชน อยา่งไรก็ตามแต่ละเทคนิคการจดัการ
ประสิทธิภาพจะแตกต่างกนัไปตามตวัแปรขององคก์รที่เฉพาะเจาะจง ส่วนโครงสร้างการบริหาร
ภายในองคก์ารมหาชนแต่ละแห่งมีลกัษณะคล้ายโครงสร้างองคก์ารแบบ Shamrock ที่ก  าหนดให้
องคก์ารควรประกอบดว้ยสมาชิก 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (Expert) (2) กลุ่มผูป้ฏิบติังานจาก
ภายนอก (Outsource)และ(3)กลุ่มพนักงานชัว่คราว(Part-time) โดยโครงสร้างการบริหารองคก์าร
มหาชนได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการองค์การมหาชน ผูอ้  านวยการองค์การมหาชน เจา้หน้าที่
ประจ าและลูกจา้งสัญญาจา้งอยา่งชัดเจนจึงมีความเหมาะสม สอดคล้องกับแนวคิดการลดขนาด
องค์การ (Downsizing) แบะมีลักษณะองค์การสมัยใหม่ (Modern organization) นอกจาก น้ี
โครงสร้างการบริหารภายในองคก์ารมหาชน พบวา่มี 2 ลกัษณะ คือ รูปแบบคณะกรรมการเขม้แข็ง 
กับรูปแบบผูอ้  านวยการเข้มแข็งถือว่ามีบทบาทต่อการบริหารองค์การมหาชนในแต่ละแห่ง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ แพรฤดี ล าธารทรัพย(์2553) ที่พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างคณะ
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กรรมการบริหารกบัผูอ้  านวยการในการบริหารจดัการของหน่วยวเิคราะห์ทั้งสององคก์ารมีลกัษณะที่
คณะกรรมการบริหารเป็นผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจมากในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของ
องค์การ ในขณะที่ผูอ้  านวยการมีอ านาจในการตดัสินอยูใ่นระดบัน้อย มีผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารองคก์ารมหาชน 

4. การจัดการด้านการบริหารงานบุคคล จากผลการวิจยัการคิดอตัราเงินเดือนโดย
พจิารณาค่าของงานและภารกิจของงานที่ตอ้งรับผิดชอบถือว่ามีความเหมาะสม โดยเฉพาะแนวคิด
เก่ียวกบัแรงจูงใจมนุษยข์องมาสโลว ์(Maslow's hierarchy of needs) แนวคิดการจูงใจ(Motivation-
Hygience) ของเฮอร์ซเบิอร์ก (Herzberg,1959) พบว่า การวิเคราะห์ค่าของงานและภารกิจของงาน
ใน 3 มิติ ได้แก่ มิติความรับผิดชอบในการบริหารงาน มิติประสบการณ์ของผู ้บริหาร และมิติ
สถานการณ์ ผลจากการประเมินค่างาน ถือว่าเป็นการใชว้ิธีการประเมินผลที่ไม่ครบถ้วนและไม่
เหมาะสมกบัสภาพความเป็นจริงขององคก์ารมหาชน  เน่ืองจากการด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของ
องค์การมหาชนมีความทา้ทายและมีความเส่ียงสูงกว่า ผูบ้ริหารส่วนราชการโดยทัว่ไป และไม่
สามารถน าไปเทียบเคียงได้กับต าแหน่งผูบ้ริหารซ่ึงเป็นข้าราชการทางเมือง ขา้ราชการประจ า 
ตลอดจนรัฐวิสาหกิจไดเ้น่ืองจากขา้ราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่าน้ีมีค่าตอบแทนในดา้น
อ่ืนๆสูงมาก เช่น ค่าเบี้ ยประชุม สวสัดิการต่างๆจากภาครัฐ ดงันั้นการน าผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน
ไปเทียบเคียงกบัขา้ราชการและพนกังานรัฐวสิาหกิจเหล่าน้ีจึงมีความไม่เป็นธรรม  
  ส าหรับในส่วนของเจ้าหน้าที่ ลูกจา้งองค์การมหาชนแม้จะมีสิทธิสวสัดิการต่างๆ
ค่อนขา้งสูง แต่การศึกษาพบวา่แรงจูงใจยงัอยูใ่นระดบัต ่า เน่ืองจากยงัขาดความมัน่คงในการท างาน
เพราะเจา้หน้าที่ส่วนใหญ่อยูภ่ายใตส้ัญญาจา้ง โดยเฉพาะองค์การมหาชนที่มีก าหนดระยะเวลา
ส้ินสุดในการด าเนินภารกิจและองคก์ารมหาชนที่มีขนาดเล็กต่างประสบปัญหาเร่ืองการไหลออก
ของเจา้หน้าที่อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงเป็นไปตามแนวความคิด Maslow(1970) เก่ียวกบัความตอ้งการของ
มนุษย ์โดยเฉพาะค่าตอบแทนความมัน่คงในหน้าที่การงาน และโอกาสความกา้วหน้าในอาชีพถือ
เป็นแรงจูงใจส าคญัในองค์การ นอกจากน้ียงัสอดคล้องกับการศึกษาของคัชพล จัน่เพชร และ
ประสพชัย พสุนนท์(2559 : 22-32) ที่พบว่าโอกาสความก้าวหน้าในการท างานถือเป็นปัจจัย
แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่องค์การบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอยา่งย ัง่ยนื (องคก์ารมหาชน)  

5. การจัดการด้านงบประมาณ การจดัการงบประมาณขององคก์ารมหาชนควรมี
ความคล่องตวัและเป็นอิสระกว่าระบบราชการ และไม่ควรยดึติดกบักฎระเบียบของทางราชการ 
องค์การมหาชนควรมีอ านาจในการวางระเบียบขอ้บังคบัการใช้จ่ายเงินขององค์การได้เองอยา่ง
อิสระอยา่งแทจ้ริง องคก์ารมหาชนควรใช้ระบบการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
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ยทุธศาสตร์ โดยค านึงถึงยทุธศาสตร์และภารกิจขององค์การเป็นส าคญั  สอดคลอ้งกบัการศึกษา  
ปกรณ์  ศิริประกอบ (2553) ที่เห็นว่าระบบงบประมาณองคก์ารมหาชนมีความเป็นอิสระพอคตวร
แต่ทางองคก์ารเองก็มีการถูกควบคุมดว้ยกฎระเบียบบางอยา่งอยู ่

6. การก ากับดูแลและการตรวจสอบ ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า หน่วยงานที่ที่อ  านาจใน
การก ากับดูแลควรเข้าใจบริบทขององค์การมหาชน ควรมีบทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยเร่ืองการ
ตรวจสอบองคก์ารมหาชนที่จดัตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นการเฉพาะโดยไม่น าระเบียบราชการ
มาใช้ สอดคล้อง Paolo Fedele and other (2007) ศึกษาเร่ือง “ การแบ่งแยกอ านาจ การควบคุม
ตนเองและขอ้ตกลงการควบคุมตนเอง” พบว่า หน่วยงาน "สมยัใหม่" นั้น ควรมีหลากหลายรูปแบบ
และไม่ใชว้ิธีการควบคุมแบบหน่วยงานราชการแบบปกติโดยทัว่ไป และสอดคลอ้งการศึกษาของ 
Jan Wynen and other (2014) พบว่าวฒันธรรมที่มุ่งเน้นนวตักรรม ความเป็นอิสระในการบริหาร
จดัการระด ับสูงและการควบคุมผลการปฏิบตัิงานที่ดีส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การ
มหาชนเป็นไปในทางบวก  
 
3. ข้อเสนอแนะ  
 ผูว้ิจยัเห็นว่าขอ้เสนอแนะในเชิงนโยบายควรเน้นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรูปแบบการบริหารจดัการองคก์ารมหาชน ดงัต่อไปน้ี  
  3.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดต้ังองค์การมหาชน 

1. รัฐบาลควรพิจารณาถึงเหตุผลและความจ าเป็นในการจดัตั้งองคก์ารมหาชนให้มี
บทบาทและภารกิจที่ไม่ซ ้ าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เน่ืองจากยงัมี
ภารกิจขององค์การมหาชนที่ให้บริการสาธารณะเฉพาะด้าน ในกรณีหากมีความซ ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอ่ืนในภายหลงั รัฐควรตอ้งพิจารณาดว้ยวา่หากภารกิจอนัมีความมีความซ ้ าซ้อนจ าเป็นตอ้งใช้
ความเช่ียวชาญเฉพาะควรโอนภารกิจดงักล่าวมายงัองค์การมหาชนที่รับผิดชอบโดยตรง หรือใช้
วธีิการควบรวมท าหนา้ที่ร่วมกนั ทั้งน้ีทางออกเร่ืองน้ี ทาง กพม.อาจใชว้ธีิการจดัตั้งองคก์ารมหาชน
แบบกลุ่ม(Holding Autonomous Public Organization: HAPO) 

2. รัฐบาลควรจดักลุ่มองคก์ารมหาชนตามภารกิจอยา่งชดัเจน เพือ่ใหท้ราบแนวทาง
ในการด าเนินการตามภารกิจเก่ียวกับระยะเวลาในการจัดท าบริการสาธารณะที่ชัดเจนว่ามุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิในระยะใด ทั้งน้ี ควรท าการแบ่งกลุ่มองคก์ารมหาชนตามภารกิจ เพื่อให้หน่วยงานผู ้
ก  ากบัดูแลรวมถึงองคก์ารมหาชนทราบถึงภารกิจและทิศทางการด าเนินงานของตนเอง โดยการจดั
กลุ่มองคก์ารมหาชนควรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่ม1 มีภารกิจในด้านการบริการสาธารณะ
กลุ่ม2 มีภารกิจก าหนดระยะเวลาเฉพาะ และกลุ่ม 3 ภารกิจตอบสนองนโยบายรัฐ 
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3. รัฐบาลควรประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวเก่ียวกับวตัถุประสงค์ของการจดัตั้งและ
ภารกิจขององคก์ารมหาชนต่อสาธารณชนอยา่งทัว่ถึงและต่อเน่ือง รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมกบัภาครัฐในการจดับริการสาธารณะร่วมกนัในรูปแบบภาคีเครือข่าย เพราะที่ผา่น
มาประชาชนส่วนใหญ่ยงัมีความรู้ความเขา้ใจและรู้จกัองคก์ารมหาชนจ านวนนอ้ยมาก   

4. รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีการรวมตัวกันเพื่อ
ก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการองคก์ารให้มีความเขม้แข็งและสามารถพฒันาความร่วมมือ
หรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันเช่น รัฐหรือ หน่วยงาน กพร.เป็นเจา้ภาพในการจดัประชุมผูบ้ริหาร
องค์การมหาชนเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่ประชุมฯ และน ามาแก้ไขปัญหา
ตลอดจนพฒันารูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนร่วมกนัในอนาคต 
  3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารการจัดการองค์การมหาชน 

1. รัฐบาลควรวางตวัเป็นกลางทางการเมืองไม่เขา้แทรกแซงการบริหารงานของ
องคก์ารมหาชน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนองค์การมหาชนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้องค์การมหาชนสามารถ
ด าเนินการตามภารกิจไดอ้ยา่งคล่องตวัและเป็นอิสระ 

2. รัฐบาลควรก าหนดเกณฑม์าตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน
และผลสัมฤทธ์ิขององคก์ารมหาชนเป็นการเฉพาะ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภารกิจของ
องคก์ารมหาชนแต่ละประเภท และไม่ควรน าแนวคิดการประเมินผลการปฎิบติังานของที่ใชก้ับ
หน่วยงานราชการปกติมาใชก้บัองค์การมหาชนมากจนเกินควร เน่ืองจากรูปแบบการด าเนินงาน
ขององคก์ารมหาชนมีลกัษณะคล่องตวั การท างานคลา้ยภาคเอกชนแต่ไม่มุ่งแสวงหาก าไรในเชิงธุรกิจ 
การก าหนดตัวช้ีวดัต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของความเป็น
องคก์ารมหาชน 

3. รัฐบาลควรก าหนดระบบหรือวิธีการตรวจสอบการบริหารทางการเงินละ
งบประมาณขององคก์ารมหาชนไวเ้ป็นการเฉพาะ กล่าวคือ ควรแยกระบบการตรวจสอบองคก์าร
มหาชนประเภทที่มีพระราชบญัญติัเฉพาะของตนเองกบัองคก์ารมหาชนที่มาจากการจดัตั้งโดยพระ
ราชกฤษฎีกาออกจากกัน เน่ืองจากความเป็นอิสระการใช้เงินงบประมาณขององค์การมหาชน
ประเภทมีพระราชบญัญติัเฉพาะมีความแตกต่างกบัองคก์ารมหาชนที่มาจากการจดัตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกา 
 3.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเดน็ข้อกฎหมาย 

1. ควรแก้ไขบทบญัญติัมาตรา 5/1แห่งพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน(ฉบบัที่2) 
พ.ศ.2559 ว่าด้วยเร่ือง คณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ทั้ งน้ีควรเพิ่ม
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กรรมการซ่ึงเป็นผูแ้ทนที่มาจากองค์การมหาชนที่ได้รับการจัดตั้ งโดยพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน พ.ศ.2542 เขา้เป็นกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชนดว้ย 
โดยมีวธีิการสรรหาและคดัเลือกกรรมการผูแ้ทนองคก์ารมหาชน เช่น ให้ที่ประชุมผูบ้ริหารองคก์าร
มหาชน คดัเลือกผูแ้ทนขององคก์ารมหาชนขึ้นมาอยา่งน้อย 1 คน เป็นผูแ้ทนองคก์ารมหาชน หรือ
ให้ประธานที่ประชุมผู ้บริหารองค์การมหาชนเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง หรือก าหนดให้
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ หรือ กพร.ท าหน้าที่เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมผูแ้ทนทั้ ง
ผูบ้ริหารและพนักงานลูกจา้งองค์การมหาชน เพื่อท าการคัดเลือกผูแ้ทนองค์การมหาชน เป็น
กรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน ส่วนกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ เห็นควรยกเลิกมาตรา 5/3 
ที่ว่า “กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจะด ารงต าแหน่งกรรมการที่ปรึกษา หรือต าแหน่งอ่ืนใดขององค์การ
มหาชนในเวลาเดียวกนัไม่ได”้ ออก เพื่อเปิดโอกาสแก่ผูแ้ทนองคก์ารมหาชนเขา้มามีส่วนร่วมการ
เป็นกรรมการพฒันาและส่งเสริมองคก์ารมหาชน 

2. ควรมีบทบญัญติัว่าดว้ยการก ากบัดูแลองคก์ารมหาชนแต่ละประเภทอยา่งชดัเจน
โดยเฉพาะประเด็นการก ากับดูแลองค์การมหาชนที่มีภารกิจในการจดับริการสาธารณะที่มีความ
จ าเป็นควรแยกออกมาอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของปลดักระทรวงหรืออธิบดี มากกวา่อยูภ่ายใตก้าร
ก ากับของรัฐมนตรีรักษาการ ซ่ึงรูปแบบดังกล่าวพบได้ในประเทศสหราชอาณาจกัร(อังกฤษ) 
เน่ืองจากองคก์ารมหาชนที่มีภารกิจหลกัในการให้บริการสาธารณะ มีการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
และมีระยะเวลาการด าเนินการยาวนานมากกว่าองคก์ารมหาชนประเภทองคก์ารมหาชนที่มีภารกิจ
และก าหนดเวลาเฉพาะ ซ่ึงอาจจะยบุเลิกไปก็ต่อเม่ือบริการสาธารณะส้ินสุดไปตามนโยบายของ
รัฐบาลหรือปฎิบติัตามภารกิจเฉพาะจนส าเร็จ  ส่วนองคก์ารมหาชนที่มีภารกิจก าหนดเวลาเฉพาะ 
และองคก์ารมหาชนที่มีภารกิจเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ควรอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแล
ของรัฐมนตรีรักษาการ เน่ืองจากองคก์ารมหาชนประเภทน้ีมีกรอบระยะเวลาด าเนินงานที่ก  าหนดไว้
ชดัเจน และจะด าเนินการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยตรง  
 3.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาความตอ้งการใชรู้ปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนซ่ึงผูศึ้กษาไม่ได้
ศึกษาองคก์ารมหาชนที่จดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญติั รวมถึงมหาวิทยาลยัที่อยูใ่นการก ากบัของรัฐ 
ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาองคก์ารมหาชนทุกประเภทเพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมและน าไปสู่งานวจิยั
ที่ดีขึ้นต่อไป 

2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษามีจ านวนมาก เน่ืองจากองคก์าร
มหาชนที่จดัตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบญัญติัองคก์ารมหาชน พ.ศ.2542 มีจ  านวน  39 
แห่ง วิธีการวิจยัเชิงคุณภาพในการศึกษาคร้ังน้ีไดข้อ้มูลเพียงส่วนหน่ึงจากผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน 
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ซ่ึงหากจะศึกษาความเห็นของพนักงาน ลูกจา้งองค์การมหาชนที่มีต่อรูปแบบการจดัการองคก์าร
มหาชน ควรใชว้ธีิการวจิยัเชิงปริมาณด าเนินควบคู่ไปเพือ่ใหมี้ความครอบคลุมมากยิง่ขึ้น  

3. การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการสงัเคราะห์แบบวภิาษวธีิ (dialectic) มีกระบวนการสงัเคราะห์
มาจากขอ้สรุปเดิม(thesis) การต่อต้านขอ้สรุปเดิม(anti-thesis) และการสังเคราะห์ขอ้สรุปเก่ากับใหม่
(synthesis) ซ่ึงถือว่าเป็นกระบวนการสังเคราะห์ที่ไม่มีส้ินสุด ดังนั้นงานวิจยัคร้ังต่อไปอาจน า
ผลการวจิยัในคร้ังน้ีไปท าการสงัเคราะห์ต่อเพือ่คน้หารูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนของประเทศไทย
ที่เหมาะสมไดใ้นอนาคต 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจยั 
 

1.  รองศาสตราจารย ์ดร.จีระ  ประทีป  
 อุปนายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย   
 อดีตประธานสาขาวชิาวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2.  รองศาสตราจารย ์ดร.เสน่ห์ จุย้โต  
 ผูอ้  านวยการส านกัารศึกษาต่อเน่ือง  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  
 อดีตประธานสาขาวชิาวทิยาการจดัการ 
3.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อิศเรศ ศนัสนียว์ทิยกุล  
 ผูอ้  านวยการส านกัพมิพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
 อดีตผูช่้วยอธิการบดี มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
4.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนศกัด์ิ  สายจ าปา  
 รองประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
5.   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว   
 รองคณบดีรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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แบบแสดงความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อข้อค าถามแบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
 

1. ช่ือหวัขอ้วจิยั “การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย” 
2. ช่ือผูว้จิยั  นายกิตติพงษ ์ เกียรติวชัรชยั  
3. คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์   
    3.1 รองศาสตราจารยพ์รชยั  เทพปัญญา  
    3.2 รองศาสตราจารย ์ดร.นรินทร์  สงัขรั์กษา 
4. ค าช้ีแจง โปรดพจิารณาแบบสมัภาษณ์ โดย การท าเคร่ืองหมาย ( )   ลงในช่องที่ตรงกบัความคิดเห็น

ของท่านโดยความหมายของระดบัคะแนน มี ดงัน้ี  
                   ให ้+1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค  าถามสอดคลอ้งกบัประเด็นการประเมิน 
                   ให ้ 0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้ค  าถามสอดคลอ้งกบัประเด็นการประเมิน   
                   ให ้–1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้ค  าถามไม่สอดคลอ้งกบัประเด็นการประเมิน 
5.ค านิยาม 
  องค์การมหาชน หมายถึง หน่วยงานที่จดัตั้งขึ้นตามพระราชบญัญตัิองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 โดยมีพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งหน่วยงาน  มีวตัถุประสงค์การจดับริการสาธารณะ        
ไม่แสวงหาก าไร มีรูปแบบการจดัการที่เน้นความคล่องตวัและมีการใชป้ระโยชน์ในทรัพยากรและ
บุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

              การสังเคราะห์วิภาษวิธี  หมายถึง การสังเคราะห์ตามแนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ (Karl 
Marx) และ เฮเกล (G.W.F. Hegel) หรือ วธีิการสงัเคราะห์แบบไดอเล็กติก (dialectic) ซ่ึงประกอบดว้ยการ
หาขอ้สรุปเดิม (thesis) การต่อตา้นขอ้สรุปเดิม (anti-thesis) และการสังเคราะห์ขอ้สรุปเก่ากบัใหม่ 
(synthesis) เพือ่ไดรู้ปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในประเทศไทย 

 รูปแบบการจัดการ หมายถึง แบบจ าลองการจดัการขององคก์ารมหาชน ไดแ้ก่ แนวคิด
เก่ียวกับการจดัตั้งองค์การมหาชน การจดัองค์การ โครงสร้างการบริหาร การจดัการด้านการ
บริหารงานบุคคล การจดัการดา้นงบประมาณ และการก ากบัดูและการตรวจสอบ  

 การจัดบริการสาธารณะ หมายถึง กิจการที่อยูใ่นความอ านวยการหรือในความควบคุม
ของฝ่ายปกครองที่จดัท าเพือ่สนองความตอ้งการประชาชน  
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แบบแสดงความคดิเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อข้อค าถามแบบสัมภาษณ์งานวิจัย 
 

  ค าช้ีแจง    ขอใหท่้านไดก้รุณาแสดงความคิดเห็นของท่านที่มีต่อแบบสมัภาษณ์เชิงลึก 
 

                   โดยใส่เคร่ืองหมาย  ( )  ลงในช่องความคิดเห็นของท่านพร้อมเขียนขอ้เสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ในการน าไปพจิารณาปรับปรุงต่อไป 

 
รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น  

 
ขอ้เสนอแนะ 

 
เหมาะสม 

1 

 
ไม่แน่ใจ 

0 

 
ไม่เหมาะสม 

-1 

1.ท่านเห็นว่ารูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลควรมีลกัษณะเช่นใด และมี
องคป์ระกอบในเร่ืองใดบา้ง 

    

2.ท่านมีความเห็นเก่ียวกบัแนวคิดพ้ืนฐานในการจดัตั้ง
องคก์ารมหาชนในประเทศไทยท่ีผา่นมาอยา่งไรบา้ง  

    

3.ท่านมีความเห็นว่าประเทศไทยมีความตอ้งการรูปแบบการ
จดัการองคก์ารมหาชนท่ีผา่นมานบัอดีตจนถึงปัจจุบนัเป็น
อยา่งไร  

    

4.ท่านเห็นว่าแนวคิดของรูปแบบองคก์ารมหาชนในประเทศ
ไทยไดรั้บอิทธิพลมาจากแนวคิดใด และมีแนวคิดท่ีขดัแยง้
หรือมีการวิพากษใ์นประเด็นใดบา้ง 

    

5.ท่านเห็นว่ารูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนของประเทศ
ไทย ควรมีการจดัประเภทหรือการจดักลุ่มองคก์ารมหาชน
หรือไม่ เพราะเหตุใด  

    

6.องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกากบั
องคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัมีความ
แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 

    

7.ท่านเห็นว่าโครงสร้างการบริหารองคก์ารมหาชนนบัตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนัมีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

    

8.ท่านเห็นดวัยกบัโครงสร้างองคก์ารมหาชนอยูภ่ายใตก้าร
ก ากบัของรัฐมนตรีรักษาการหรือฝ่ายการเมืองหรือไม่อยา่งไร 

    

9. ท่านเห็นว่าการท่ีรัฐก าหนดให้มีคณะกรรมการกลาง เช่น 
กรรมการส่งเสริมและพฒันาองคก์ารมหาชน(กพม.)เพ่ือ
ก ากบัเพ่ือก ากบัองคก์ารมหาชนท่ีจดัตั้งตามพระราชกฤษฎีกา
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมหรือไม่ อยา่งไร 
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รายการขอความคิดเห็น 

ความคิดเห็น  

 
ขอ้เสนอแนะ 

 
เหมาะสม 

1 

 
ไม่แน่ใจ 

0 

 
ไม่เหมาะสม 

-1 

10.ท่านเห็นว่าโครงสร้างการบริหารภายในองคก์ารมหาชน
แต่ละแห่งเป็นอยา่งไร และความสัมพนัธ์ระหว่าง
คณะกรรมการและผูอ้  านวยการเป็นไปในลกัษณะใด 

    

11.ท่านเห็นว่าท่ีผา่นมาฝ่ายการเมืองมีการแทรกแซงการ
บริหารองคก์ารมหาชนในแต่ละแห่งอยา่งไร 

    

12.ท่านเห็นว่าท่ีมาและสัดส่วนของคณะกรรมการองคก์าร
มหาชนแต่ละแห่งมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 

    

13.ท่านเห็นว่าระบบการจดัการดา้นการบริหารงานบุคคล 
ขององคก์ารมหาชนมีลกัษณะอยา่งไรและมีปัญหาในเร่ืองใด 

    

14.ท่านเห็นว่าการก าหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารองคก์าร
มหาชนและกรรมการองคก์ารมหาชนมีความเหมาะสม
หรือไม่ อยา่งไร  

    

15.ท่านเห็นว่าการจดัการดา้นงบประมาณ ขององคก์าร
มหาชนมีความแตกต่างกบัระบบราชการปกติอยา่งไร  

    

16.ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัการท่ีรัฐน าระเบียบราชการมา
บงัคบัใชก้บัองคก์ารมหาชนโดยอนุโลม เช่น ระเบียบ
ทางการเงิน 

    

17.ท่านเห็นว่าระบบการก ากบัดูและการตรวจสอบองคก์าร
มหาชนท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนัมีความเหมาะสมหรือไม่
อยา่งไร 

    

18.ท่านมีความเห็นอยา่งไรเก่ียวกบักฎหมายท่ีว่าดว้ยองคก์าร
มหาชนท่ีผา่นมา โดยเฉพาะ พรบ.องคก์ารมหาชน พ.ศ.2542 
กบัพรบ.องคก์ารมหาชน(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2559 

    

19.รูปแบบการจดัการองคก์ารมหาชนในอนาคตท่ีดีควรเป็น
เช่นใด 

    

 

 

ลงช่ือ................................................................. 
(...........................................................) 

ผูเ้ช่ียวชาญ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้บริหารองค์การมหาชน  
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ผงัทีน่ั่งการประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัตกิาร(workshop) ผู้อ านวยการองค์การมหาชน 
วนัศุกร์ท่ี 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30 -17.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี บอลรูมบี โรงแรมปทุมวนัปร๊ินทเ์ซส  

 
ส านักงานพิพิธภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว   

 สถาบนัเทคโนโลยนิีวเคลียร์แห่งชาติ   
 

สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์
แห่งชาติ   

สถาบนัวจิยัแสงซินโครตรอน    สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล   
สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นที่สูง    ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา    
สถาบนับริหารกองทุนพลงังาน    ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ   
ส านักงานรัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส์    สถาบนัสารสนเทศทรัพยากรน ้ าและ

การเกษตร   
สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน     ศูนยม์านุษยวทิยาสิรินธร   
หอภาพยนตร์    องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก    
สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ     สถาบนัเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย   
ศูนยค์ุณธรรม    สถาบนัเทคโนโลยีป้องกนัประเทศ    
ส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ    ศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นชีววทิยาศาสตร์   
ส านักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ   

 ส านักงานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์   

ส านักงานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้  ส านักงานพฒันาพิงคนคร    

ส านักงานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจ
กบัประเทศเพื่อนบา้น    

 ส านักงานพฒันาการวจิยัการเกษตร   
 

สถาบนัวจิยัดาราศาสตร์แห่งชาติ    สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัแห่งชาติ   

โรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์  สถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการ
พฒันา   

ศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพระหวา่งประเทศ    โรงพยาบาลบา้นแพว้    
 (รองผูอ้  านวยการ)ส านักงานส่งเสริมการ
จดัการประชุมและนิทรรศการ    

 สถาบนัวคัซีนแห่งชาติ   

ส านักงานส่งเสริมการจดัการประชุมและ
นิทรรศการ    

 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   
 

นายศกัดิ์ชยั  พฤฒิภคั  องคก์ารบริหารการพฒันาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน    

อ.ดร.อรพินธ์  สพโชคชยั 
(รองประธานคณะท างานศึกษาการปฏิรูป

องคก์ารมหาชน) 

ประธานที่ประชุม 
ผุบ้ริหารองคก์ารมหาชน 
(สถาบนับริหารจดัการ

ธนาคารที่ดิน ) 

รองผูอ้  านวยการสถาบนับริหารจดัการ
ธนาคารที่ดิน (องคก์ารมหาชน) 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ผูว้ิจยั) ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

          

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูเ้ข
า้ร่
วม

ปร
ะชุ

ม 
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ประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการผู้บริหารองค์การมหาชน 
 

 
 

 
 
ภาพที่  1   ผูแ้ทนหรือผูบ้ริหารองคก์ารมหาชน จากองคก์ารมหาชนที่จดัตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา 

ตามพระราชบญัญตัิองคก์ารมหาชน พ.ศ.2542 เขา้ร่วมประชุมจ านวน 38 คน เม่ือวนัที่ 8 
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมวนัปร๊ินทเ์ซส กรุงเทพมหานคร 
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ภาพที่  2  สมัภาษณ์เชิงลึก ประธานที่ประชุมผูบ้ริหารองคก์ารมหาชนแห่งประเทศไทย 
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ประวตัผิู้วจิัย 

 

ช่ือ – สกุล   
ท่ีอยู ่
ท่ีท  างาน  
 
 

ประวติัการศึกษา 

     พ.ศ. 2541 

     พ.ศ. 2543 

     พ.ศ. 2544 

      พ.ศ. 2550                        
 

ประวติัการท างาน 

     พ.ศ. 2548 – 2550 
 

     พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั 
      
      
 
 

นายกิตติพงษ ์เกียรติวชัรชยั 

50/20 ถ.วุฒากาศ  แขวงบางคอ้  เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150 

สาขาวิชาวิทยาการจดัการ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ 

9/9 ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 11120 
 
 

ศิลปศาสตรบณัฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

นิติศาสตรมหาบณัฑิต(กฎหมายมหาชน)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 

อาจารยป์ระจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาวิทยาการจดัการ  วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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