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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาข้อมูลพื้นฐานความเป็ นมาและความต้องการรูปแบบการจั ดการองค์การ
มหาชนในประเทศไทย 2) สังเคราะห์รูปแบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในประเทศไทยในอนาคต การศึกษาเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ กลุ่มเป้ าหมายได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒ ิ นักวิชาการ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านองค์การมหาชน และผู้บริหารหรือ ผู้แทนองค์การมหาชน จานวน 38 คน ซึ่งมาจากองค์การมหาชนทัว่
ประเทศทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกา และดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก 2) การประชุมเชิง
ปฏิบตั ิก าร และ 3) การประชุ ม สัม มนาโดยใช้วธิ ีก ารสังเคราะห์แบบวิภ าษวิธี ผลการวิจยั พบว่า 1) องค์ก ารมหาชนใน
ประเทศไทยได้มกี ารนารูปแบบองค์การมหาชนประเทศฝรังเศสและประเทศอั
่
งกฤษมาใช้ในระยะเริม่ แรก ต่อมาได้มกี ารนา
แนวคิดองค์การมหาชนในกลุ่มประเทศยุโรปมาประยุกต์ใช้ ส่วนความต้องการรูปแบบการจัดการองค์การมหาชน เกิดขึน้
เพราะรัฐมีภารกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการสาธารณะมากขึน้ ซึ่งภารกิจเหล่านี้จาเป็ นต้องการความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ และความเป็ นอิสระในการตัดสินใจของผูบ้ ริหารองค์กร 2) จากการสังเคราะห์รปู แบบ พบว่า รูปแบบการ
จัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย ควรแบ่งกลุ่มองค์การมหาชนโดยใช้ภารกิจหลักขององค์การมหาชนเป็ นเกณฑ์ในการ
แบ่ง ได้แก่ กลุ่ม ที่ 1 องค์การมหาชนที่ม ีภ ารกิจในด้านการบริก ารสาธารณะ กลุ่ม ที่ 2 องค์ก ารมหาชนที่ม ีภ ารกิจและ
กาหนดเวลาเฉพาะ กลุ่มที่ 3 องค์การมหาชนทีม่ ภี ารกิจเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล สาหรับโครงสร้างการบริหาร
เห็นควรมีการแก้ไขโครงสร้างการบริหารใหม่โดยกาหนดให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ต้อง
ประกอบผู้แทนจากผู้บริหารองค์การมหาชน รวมทัง้ ควรมีการใช้วธิ กี ารสรรหาคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชนและ
ผูอ้ านวยการมหาชนทีม่ ศี กั ยภาพสูงโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง การจัดการด้านการบริหารงานบุ คคลและการ
จัดการด้านงบประมาณขององค์การมหาชนควรเน้นความเป็ นอิสระในการบริหารงาน ไม่ควรนาระเบียบทางราชการมาใช้
มากเกินไป ส่วนการกากับดูแลและการตรวจสอบตามความเหมาะสม 3) ข้อเสนอเชิงนโยบาย รัฐบาลควรมีนโยบายและ
แนวทางที่ ชัดเจนเกี่ย วกับ ระยะเวลาในการจัดท าบริก ารสาธารณะขององค์ม หาชนแต่ละประเภทว่าเป็ น ภารกิจที่ มุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์ ตามระยะเวลาอย่างชัดเจน โดยกาหนดนโยบายในการบริหารจัดการองค์การมหาชนให้เหมาะสมกับภารกิจที่
ได้รบั มอบหมาย และสามารถกาหนดแผนการดาเนิ น งานและแผนการพัฒ นาบุ ค ลากรอย่างเหมาะสม ก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านให้มคี วามหลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สุดท้ายรัฐบาล
ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีการรวมตัวกันเพือ่ กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการร่วมกัน
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คาสาคัญ : รูปแบบการจัดการ, การสังเคราะห์, วิภาษวิธ,ี องค์การมหาชน
ABSTRACT
The purpose of this research aims to; 1) study the basic information and the requirement
managerial model for autonomous public organizations in Thailand; 2) synthesize a managerial model for
autonomous public organizations 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 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 were found that 1) the public
organizations in Thailand has adopted models of public organization in France and models of the United
Kingdom in the initial period. Later, the public organizations in Thailand had adopted the public
organizations concept in Europe. In respect of the requirement of model of public organizations incurred
since the government had an increased new mission relating to public service. These missions needed to
have its flexibilities in the management and the independent management’s consideration. 2) 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
had a mission of rendering a public service; Group B, a autonomous public organization which had a
mission and specific duration; and Group C, a autonomous public organization which had a mission for
responding government policies. In respect of the management structuring, this research was 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 (“Super Board”) which consist of
representatives from the management and representative of public organization’s staffs, including setting
up a recruitment method for the Committee of public organization management and a Director of
autonomous public organization who had 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, government should issue precise and clear policies toward the autonomous public organization
to allow the organizations to work toward their missions and objectives in the restrict time frame.
Therefore, these policies would allow the organization to function and support them to develop their
human resource as it should be. Furthermore, the standardization should be set and benchmark against
other organizations to improve the competition and development. Finally, the government should promote
the cooperation among the autonomous public organizations to support their operation
Keywords: Autonomous Public Organizations, Managerial Model, Synthesis, Dialectic Method

บทนา
นั บ ตั ้ง แต่ ม ี ก ระแสการปฏิ รู ป ระบบราชการ
(Administrative Reform)ที่ไ ด้เกิด ขึ้น ทัว่ โลก ได้ส่ง ผลให้
เกิ ด การปฏิ รู ป การบริก ารสาธารณ ะ (Public Service
Reform) เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะแนวคิดเกี่ยวกับการทา
ให้ภาครัฐทางานเหมือนภาคเอกชนซึง่ เป็ นไปตามหลักการ
ที่ เ รีย กว่ า “การจั ด การภาครัฐ แนวใหม่ (New Public

Management หรือ NPM)” ซึ่งเป็ นพาราไดม์หลักของการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ องค์การและการจัดการที่องิ
กับหลักเศรษฐศาสตร์ เช่น ทฤษฎีต้นทุนการแลกเปลี่ยน
(Transaction Cost Theory) และเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่
(New Institutional Economics) ที่ น าหลัก ประสิท ธิภ าพ
และหลัก การนโยบายของรัฐ บนพื้น ฐานการตลาดมาใช้

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561
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(Boston, 1991) ซึ่งอยู่บนความเชื่อที่ว่า ถ้ารัฐบาลทาตาม
แนวทางที่ภ าคเอกชนท าแล้ว จะสามารถแก้ปั ญ หาการ
บริหารของรัฐบาลได้ กล่าวคือเป็ นกระบวนการในการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ทางการบริหารจัดการ มีเจตนาให้เกิดการ
วางแผนการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการอย่างเป็ นระบบ
ปรับปรุงเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและการบรรลุวตั ถุประสงค์
เพื่อ ให้ไ ด้ผ ลลัพ ธ์ข องงาน โดยเป็ นที่เชื่อ กัน ว่า ถ้า มีก าร
ปฏิรปู นี้แล้ว จะสามารถทาให้รฐั บาลบริหารงานภาครัฐได้ม ี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น (Tamronglak,A.,2010) ทัง้ นี้ประเทศ
ไทยก็ได้รบั อิท ธิพ ลของแนวคิด ดังกล่าว ซึ่งเดิม องค์ก าร
ภาครัฐในประเทศไทยมีเพียง 2 ประเภท คือ ส่วนราชการ
และรัฐ วิส าหกิ จ แต่ เ นื่ องจากภารกิ จ บางประเภทไม่
เหมาะสมหรือ เข้า ข่ า ยการจัด ตัง้ เป็ นส่ ว นราชการและ
รัฐวิสาหกิจจึงมีก ารตรากฎหมายเฉพาะและมีก ารจัด ตัง้
เป็ นองค์ก ารหรือ หน่ ว ยงานในก ากับ ของฝ่ ายบริห ารมา
ตัง้ แต่ ปี พ ศ 2485 เช่ น ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยและ
องค์การทหารผ่านศึก เป็ นต้น (Tanchai, W. et al,2 )
ต่อมาในปี พ ศ 2533 ได้มกี ารจัดตัง้ มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ (Autonomous University) แห่งแรก คือ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จนกระทัง่ ปี พ ศ 2542 ได้ม ีก ารตรา
พระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ ศ 2542 ในสมัยรัฐบาล
นายชวน หลีก ภัย โดยมีเหตุ ผ ลซึ่งระบุ เป็ น หมายเหตุ ไว้
ท้ายพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวว่า “…เพื่อเปิ ดโอกาสให้มกี าร
จั ด ระบบ บริ ห ารแนวใหม่ ส าหรับ ภารกิ จ ของรัฐ ที่ ม ี
ลักษณะเฉพาะในบางกรณีให้มคี วามคล่องตัวและมีการใช้
ประโยชน์ ในทรัพ ยากรและบุ ค ลากรให้เกิดประสิท ธิภ าพ
และ ประสิทธิผลสูงสุด
จากทีก่ ล่าวมาองค์การมหาชนจึงเป็ นองค์การของ
รัฐประเภทหนึ่ งที่ก าหนดขึ้น เพื่อท าหน้ าที่ก ารให้บ ริก าร
สาธารณะ ตามที่ก ฎหมายกาหนดให้เป็ นหน้ าที่ข องรัฐที่
ต้องการประสิทธิภาพสูง โดยมิได้คา้ กาไรจากการบริการ มี
วัฒนธรรมองค์การคล้ายภาคธุรกิจ ที่ แต่มอิ าจดาเนินการ
ได้ในส่วนราชการซึ่งเป็ นองค์การแบบราชการ ซึ่งผลจาก
การจัด ตัง้ องค์ ก ารมหาชนนั บ ตัง้ แต่ อ ดีต จนถึง ปั จ จุ บ ัน
ประเทศไทยมีอ งค์ก ารมหาชน มีท งั ้ หมด หน่ วยงาน
(ข้อมูล ณ พ ศ 25 ) ประกอบด้วยองค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้
ขึน้ ด้วยพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ ศ 2542 จานวน
ทัง้ สิ้น 39 หน่ ว ยงาน จัด ตัง้ ขึ้น พระราชบัญ ญั ติ เฉพาะ
จ านวนทัง้ สิ้น 15 หน่ ว ยงาน และมหาวิท ยาลัย จ านวน
ทัง้ สิน้ 21 หน่วยงาน ซึง่ ผลจากการจัดตัง้ องค์การภาครัฐใน
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รูปแบบองค์การมหาชนในประเทศไทยดังกล่าวมีรูปแบบ
ต่ า งๆ มากมาย จนน ามาสู่ ป ระเด็ น ข้ อ ถกเถี ย งในเชิ ง
วิชาการทัง้ ในด้านแนวคิดและรูปแบบการจัดการที่มคี วาม
เหมาะสมขององค์ก ารมหาชนกับ บริบ ทในประเทศไทย
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงเห็นว่าข้อถกเถียงและเป็ น ประเด็นในการ
วิพ ากษ์ ดงั กล่าวล้วนมีป ระโยชน์ ต่อการค้นหาข้อสรุป ต่อ
การสัง เคราะห์ รูป แบบองค์ ก ารมหาชนที่พึง ประสงค์ ใน
ประเทศไทย โดยผู้วจิ ยั ได้น าแนวคิดการสังเคราะห์แบบ
วิภ าษวิธี( dialectic) ของจอร์จ วิล เ ล์ ม รีด ริช เ เกิ ล
(Georg Willhelm Friedrich Hegel) และค าร์ ล ม าร์ ก ซ์
(Karl Marx) ซึ่งมีแบบแผนในการแสวงหาความรูแ้ ละความ
จริงอย่างชัดเจน โดยมีวธิ กี ารการสังเคราะห์แบ่งออกเป็ น
สามส่ว นได้แ ก่ การหาข้อ สรุป เดิม (thesis) การต่ อ ต้า น
ข้อสรุปเดิม (anti-thesis) และการสังเคราะห์ขอ้ สรุปเก่ากับ
ใหม่ (synthesis) เพื่อ น าไปสู่ก ารสัง เคราะห์ รูป แบบการ
จัดการองค์การมหาชนในประเทศไทยต่อไป
วัต ประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาข้อ มูลพื้น ฐานและความต้อ งการ
รูปแบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย
2. เพื่อ สังเคราะห์ รูป แบบการจัด การองค์ก าร
มหาชนในประเทศไทย
3. เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายเพื่ อ
นาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการจัดการองค์การ
มหาชนในประเทศไทยในอนาคต

การทบทวนวรร กรรม
แนวคิ ดเกียวกับองค์การมหาชนในประเทศไทย
แนวคิดการจัดตัง้ องค์การมหาชน เริม่ ก่อตัวมาจาก
แผนแม่บทการปฏิรปู ระบบราชการ (พ ศ 2 -พ.ศ 2 )
ที่ เน้ น ก ารท บ ท วน ภ ารกิ จ ข อ งระบ บ ราช ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่ามีภารกิจบางอย่างที่ส่วน
ราชการและส่ ว นรัฐ วิส าหกิ จ ไม่ ส ามารถท าได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพประกอบกับความจาเป็ นที่ธุรกรรมบางอย่าง
ของรัฐจะต้องมีก ารแข่งขัน กับ เอกชนด้วย จึงเป็ นเหตุ ให้
รัฐบาลริเริม่ ให้มกี ารตัง้ องค์การมหาชนขึน้ โดยมีเป้ าหมายที่
เน้ น ให้เป็ นองค์ก ารที่ม ีค วามคล่ อ งตัว ไม่ ต้อ งยึด ติด กับ
กฎระเบียบและการบังคับบัญชา ในขณะเดียวกันผูบ้ ริหารก็
มีค วามมันคงและถอดถอนล
่
าบาก ท าให้สามารถปฏิบ ตั ิ
หน้าที่ได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องกลัวอานาจทางการเมือง
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และการจัด ตั ง้ ก็ เ พี ย งการตราพระราชกฤษฎี ก าโดย
ไม่ ต้อ งผ่ านกระบวนการทางฝ่ ายนิ ติบ ัญ ญัติใดๆ ทัง้ สิ้น
(Wetchacheewa, A.,2000).
Sawaengsak,C. (2006) อธิบายว่าองค์การมหาชน
ของไทยได้ม ีการน าแนวคิดมาจากองค์ก ารมหาชนอิสระ
ของประเทศฝรัง่ เศสซึ่ ง แบ่ ง ออกเป็ น 3 ประเภท คื อ
องค์การมหาชนอิสระทางการปกครอง ซึ่งจะตรงกับส่วน
ราชการของไทย องค์ก ารมหาชนอิสระทางอุตสาหกรรม
การและพาณิ ช กรรม ซึ่ ง ตรงกั บ รัฐ วิส าหกิ จ ของไทย
ในขณะที่ อ งค์ ก ารมหาชนของไทยจะตรงกับ องค์ ก าร
มหาชนทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพียงแต่วา่ องค์การ
มหาชนของไทยนัน้ ดูเหมือน จะมีความหลากหลายในเชิง
ขององค์ ก ารมากกว่ า จ ากัด เพี ย งแค่ วิท ยาศาสตร์แ ละ
วัฒ นธรรม ในขณะที่ Bowornwathana (2004: 251) มอง
ว่ารูป แบบองค์ก ารมหาชนของประเทศไทยเป็ น รูป แบบ
“ลู ก ผสม (Hybrid)” ระหว่ า ง Etablissement Public ของ
ฝรังเศส
่ เป็ นรูปแบบหลักกับหน่ วยงาน Anglo Saxon เช่น
Crown Entities ของนิ วซีแ ลนด์ กับ Executive Agencies
ของสหราชอาณาจัก ร เป็ นรูป แบบรองโดยสาเหตุ ห ลัก ที่
องค์การมหาชนของไทยมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบของ
ฝรังเศสมากกว่
่
าก็คอื การที่องค์การมหาชนไม่ได้มอี านาจ
ท าห น้ าที่ ห ลั ก ๆ ที่ ร ั ฐ บ าลท า แต่ ก ลั บ เป็ น งาน ที่ ม ี
ความสาคัญ รองลงมา ด้านความคล้ายคลึงขององค์ก าร
มหาชนกั บ องค์ ก ารแบบ Anglo Saxon คื อ การที่ ต ั ว
องค์การมหาชนนัน้ ถูกแยกออกมามีอสิ ระและไม่ได้ข้นึ อยู่
กับรัฐบาลแบบรัฐเดีย่ ว แต่กลับมีอาณัตเิ ป็ นของตนเอง
Bowornwathana (2006) ได้ ข ยายแนวความคิ ด
องค์การอิสระแบบองค์การมหาชนในประเทศไทยนัน้ เกิด
จากความพยายามในการแยกตัวขององค์การภาครัฐทีป่ กติ
จะอยู่ ภ าย ใต้ ร ะบ บ ก ารบ ริ ห ารแบ บ เดี่ ย ว (Unitary
Administrative System) คือ อยู่ภายใต้อานาจของส่วนกลาง
ออกไปอยู่ ภ ายใต้ ร ะบบการบริห ารแบบสห (Multiple
Administrative Systems) กล่าวคือ การทีอ่ งค์การไม่ได้อยู่
ภายใต้ลาดับชัน้ การบังคับบัญชาอันเดียวกัน แต่กลับไปอยู่
ในด้านนอกลาดับชัน้ บังคับบัญ ชานัน้ และสร้างลาดับขัน้
การบังคับบัญชาทีม่ ขี นาดเล็กลงขึน้ มา
จากที่กล่าวมาข้างต้นองค์การมหาชนพอสรุปได้
ว่ารูปแบบการจัดตัง้ องค์การมหาชนของประเทศไทยได้รบั

อิท ธิพ ลมาจากประเทศพัฒ นาแล้ว ซึ่งถือ เป็ น หน่ วยงาน
ของรัฐบาลไทยประเภทที่สาม นอกเหนือจากส่วนราชการ
และรัฐ วิส าหกิจ เพื่อ ให้ เกิด ความคล่ อ งตัว และมีก ารใช้
ประโยชน์ ในทรัพ ยากรและบุ ค ลากรให้เกิดประสิท ธิภ าพ
และประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด และถื อ เป็ นนวัต กรรมส าหรับ
ก ารแก้ ไ ข ปั ญ ห าระบ บ บ ริ ก ารสาธารณ ะข อ งไท ย
(Nitikraipot,S.,2000) โดยมิได้คา้ กาไรจากการบริการ มี
วัฒนธรรมองค์กรเหมือนภาคธุรกิจ ที่สามารถใช้ประโยชน์
ทรัพยากรให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ซึง่ มิอาจดาเนินการได้ใน
ส่ว นราชการซึ่งเป็ น องค์ก ารแบบราชการ (Bureaucratic
model) แต่อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจาเป็ น ต้องมีบทบาทให้
การสนับสนุ นในเรื่องงบประมาณเพื่อให้เกิดการดาเนินงาน
เป็ นบริการในส่วนที่รฐั ต้องการส่งเสริม หรือเป็ นบทบาท
ของรัฐในการให้บริการ การแทรกแซงตลาด หรือบริการที่
ภาคเอกชนยังไม่สนใจหรือมีศกั ยภาพทีจ่ ะดาเนินการ

แนวคิ ดเกียวกับการสังเคราะห์วิ าษวิ ี
การสังเคราะห์วิภ าษวิธี (Dialectic) เป็ น วิธีก าร
สังเคราะห์เพื่อหาข้อสรุปและคาตอบวิธกี ารหนึ่งและเป็ นที่
นิ ย มในหมู่ นั ก วิช าการ ค าว่ า “dialectic” ก าเนิ ด ในกรีก
โบราณ โดยการสังเคราะห์วภิ าษวิธถี อื เป็ นถกเถียงระหว่าง
บุ ค คลตัง้ แต่ ส องคนขึ้น ไปที่ม ีมุม มองต่ างกัน เกี่ย วกับ หัว
เรื่องหนึ่ง ซึ่งปรารถนาที่จะสร้างความจริงหรือสิง่ ใหม่ของ
ข้อมูลทีม่ กี ารถกเถียงด้วยเหตุและผล
“วิภาษวิธ”ี เป็ นศัพท์บญ
ั ญัตขิ องคาว่า “Dialectic”
ในภาษาอังกฤษ ซึ่งประกอบขึ้น จากค าว่า “วิภ าษ” และ
“วิธี” โดย “วิภ าษ” เป็ นค าที่ ม าจากภาษาสัน สกฤตคือ
อุปสรรค “วิ” ที่แปลว่า “แย้ง, ต่าง” รวมกับ “ภาษ” แปลว่า
“พูด กล่าว” (Monier-Williams, 1988, pp. 949, 755, 9778) เมื่อรวมกันเป็ น “วิภาษ” แล้วจะมีความหมายว่า “พูด
แตกต่าง,พูดแย้ง” ส่วน “วิธ”ี แปลว่า “ทานองหรือหนทางที่
จะท า” (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, 2 ) ดัง นั ้น วิภ าษวิ ธี
จึงหมายถึง “หนทางในการพูดให้แตกต่างหรือพูดแย้ง” ซึ่ง
ค าว่า “วิภ าษวิธี” ต่ า งกับ ค าว่า “วิพ ากษ์ ” (criticism) อัน
ห ม ายถึ ง การพิ จ ารณ าตั ด สิ น และยั ง ต่ า งกั บ ค าว่ า
“อภิปราย” (debate) ซึ่งหมายถึง พูดชี้แจงแสดงความคิด
แม้ตามทฤษฎี ผู้อภิป รายไม่จาเป็ น ต้องมีอารมณ์ ร่วมใน
มุมมองของตน แต่ในทางปฏิบตั ิ ผูอ้ ภิปรายมักแสดงความ
ยึดติดทางอารมณ์ซง่ึ อาจบดบังการตัดสินด้วยเหตุผลได้
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การสังเคราะห์แบบวิภาษวิธี (dialectic) ในทัศนะ
ของจอร์ จ วิ ล เ ล์ ม รี ด ริ ช เ เกิ ล (Georg Wilhelm
Friedrich Hegel) (พ ศ 2313-23 หรือ ค ศ 1 -1831)
จะหมายถึงปรากฏการณ์ทางอภิปรัชญาซึ่งถูกบัญญัตใิ ห้ม ี
ชื่อเรียกในภาษาไทยว่า “ปฏิพฒ
ั นาการ” โดยเ เกลมองว่า
โลกคือการแสดงออกของจิตสัมบูรณ์ (Absolute Spirit) ทีม่ ี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านความขัดแย้งระหว่างสิง่ ทีม่ อี ยู่
เดิม (Thesis)กับสิง่ ตรงกันข้าม (Antithesis) ทัง้ สองสิง่ จะ
คลี่ ค ลายไปส่ ง ผลให้ เ กิ ด สภาพ ใหม่ (Synthesis) ขึ้ น
(Magill, 1995, p 1) ต่ อมาคาร์ล มาร์ก ซ์ (Karl Marx)
(พ ศ 2361-2 2 หรือ ค ศ 1818-1883) ได้ดดั แปลงวิภาษ
วิ ธี ข องเ เก ลไป ใช้ อ ธิ บ าย ป ราก ฏ ก ารณ์ ท างวั ต ถุ
(Robertson, 2 :1 -1 ) โดยถือ ว่า ความจริงแท้คือ
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วัต ถุ เท่ า นั ้น ไม่ ใ ช่ จิต อย่ า งที่ เ เกลเชื่อ “วิภ าษวิธี ” ใน
ลักษณะนี้จงึ เรียกว่า “วัตถุนิยมปฏิพฒ
ั นาการ” (Dialectical
Materialism)ซึ่ ง เป็ นการอธิบ ายความเปลี่ย นแปลงทาง
สังคมจากสังคมแบบพึ่งพาเกษตรกรรมมาเป็ นสังคมศักดิ
นา จากนัน้ ก็เปลีย่ นมาเป็ นสังคมอุตสาหกรรม และก้าวเข้า
สูส่ งั คมทุนนิยมในปั จจุบนั แต่มาร์กซ์เชื่อว่า พัฒนาการขัน้
ต่อไปของทุนนิยมก็คอื คอมมิวนิสต์ซ่งึ ถือเป็ นจุดสิน้ สุดของ
วัตถุนิยมวิภาษวิธี (Bhumsirirak,K ,2011) โดยมาร์กซ์ ได้
ให้ค วามส าคัญ ในกระบวนการสัง เคราะห์ ไ ด้แ ก่ การหา
ข้อสรุป เดิม (thesis) การต่ อต้านข้อสรุป เดิม (anti-thesis)
และการสังเคราะห์ขอ้ สรุปเก่ากับใหม่ (synthesis) เพื่อได้
สิง่ ใหม่ โดยมีรายละเอียดเพื่อเปรียบเทียบแนวคิดของนัก
คิดสองท่านดังนี้

ตารางที ตารางเปรียบเทียบแนวคิดการสังเคราะห์เชิงวิภาษวิธขี องเ เกล (Hegel)และคาร์ล มาร์กซ์(Karl Marx)
การสังเคราะห์แบบวิ าษวิ ี
วิ ีการ
ขอสรปทีได
-เ เกล มองว่า โลก คือการแสดงออกของจิต อธิบายปรากฏการณ์ทางวัตถุ
วิภาษวิธขี องเ เกล (Hegel)
สัมบูรณ์ (Absolute Spirit) ทีม่ กี ารพัฒนา
อย่างต่อเนื่องผ่านความขัดแย้งระหว่างสิง่ ทีม่ ี
อยูเ่ ดิม (Thesis)กับสิง่ ตรงกันข้าม
(Antithesis) ทัง้ สองสิง่ จะคลีค่ ลายไปส่งผลให้
เกิดสภาพใหม่ (Synthesis)
วิภาษวิธขี องคาร์ลมาร์กซ์ (Karl Marx) -คาร์ล มาร์กซ์ มองว่า การสังเคราะห์มวี ธิ กี าร อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
3 ส่วน ได้แก่
1) ข้อสรุปเดิม(thesis)
2)การต่อต้านข้อสรุปเดิม(antithesis)
3) การสังเคราะห์ขอ้ สรุปเก่ากับใหม่
(synthesis)
ทีม่ า ปรับปรุงจาก Bhumsirirak,K ,2011
จากการเปรียบเทียบ “วิภาษวิธ”ี ในทัศนะของนัก
ปรัช ญาทั ง้ สองท่ า นมี ล ัก ษณะที่ ส าคัญ อยู่ 2 ประการ
กล่าวคือ มีความเกี่ยวข้องกับวิธีการใช้เหตุผ ลรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง และมีความสัมพันธ์กบั ความขัดแย้งของสิง่ ใด
สิ่ง หนึ่ ง หรือ หลายสิ่ง ไปอธิบ ายเหตุ ก ารณ์ ท่ีเกิด ขึ้น หรือ
แสวงหาความเป็ นจริงสูงสุด ทัง้ นี้การศึกษาครัง้ นี้ผศู้ กึ ษาจึง
เลือ กใช้ วิธีก ารสัง เคราะห์ แ บบวิภ าษวิธี( dialectic) ของ
เ เกล (George Willhelm Friedrich Hegel)และแนวคิ ด
ของคาร์ ล มาร์ ก ซ์ (Karl Marx) เพื่ อ หาข้ อ สรุ ป ในการ
สั ง เคราะห์ รู ป แบบองค์ ก ารมหาชนในประเทศไทย

เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า เป็ นวิธีก ารสัง เคราะห์ อ ย่ า งเป็ นระบบ
(system) และมีแบบแผนในการแสวงหาความรูแ้ ละความ
จริงอย่างชัดเจน ซึ่งมีโครงสร้างวิธกี ารการสังเคราะห์แบ่ง
ออกเป็ นสามส่วนได้แก่ การหาข้อสรุป เดิม (thesis) การ
ต่อต้านข้อสรุปเดิม (anti-thesis) และการสังเคราะห์ขอ้ สรุป
เก่ากับใหม่ (synthesis) ดังแผนภาพที่ 1
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ข้อสรุปเดิม(Thesis)

การต่อต้านข้อสรุปเดิม(Antithesis)

การสังเคราะห์ขอ้ สรุปเก่ากับใหม่(Synthesis)
ข้อสรุปใหม่(New thesis)
การต่อต้านข้อสรุปเดิม
(Antithesis)

การต่อต้านข้อสรุปเดิม(Antithesis)

การสังเคราะห์ขอ้ สรุปเก่ากับใหม่(Synthesis)
ข้อสรุปใหม่(New thesis)

การสังเคราะห์ขอ้ สรุปเก่ากับใหม่(Synthesis)
ข้อสรุปใหม่(New thesis)
รูปแบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย
าพที แสดงขัน้ ตอนการสังเคราะห์รปู แบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย

แนวคิ ดเกียวกับรูปแบบ
คาว่า “รูป แบบ” (Model) มีค วามหมายหลาย
ประการ นักวิช าการได้ให้ค วามหมายของรูป แบบทัง้ ใน
ลัก ษณะที่ ค ล้า ยคลึง กัน และแตกต่ า งกัน ซึ่ ง พอจะสรุ ป
ความหมายของรูปแบบที่นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ความคิด
เห็นไว้ได้ใน ลักษณะกล่าวคือ
1 รูปแบบ หมายถึง รูปแบบของจริง รูปแบบที่
เป็ น แบ บ อย่ า ง และแบ บ จ าลองที่ เห มื อ น ข องจริ ง
ทุ ก อ ย่ างแ ต่ มี ข น าด เล็ ก ล งห รื อ ให ญ่ ขึ้ น ก ว่ า ป ก ติ
(Worathepputtipong,T., 1997: 21-23)
2 รูป แบบ หมายถึง สิง่ ที่แ สดงโครงสร้างของ
ความเกี่ย วข้อ งระหว่า งชุ ด ของปั จ จัย หรือ ตัว แปรต่ า ง ๆ
หรือองค์ประกอบที่สาคัญในเชิงความสัมพันธ์หรือเหตุผล
ซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยเข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ งโดยเฉพาะ (Charmonman,U.,2008),
(Keeves 1988:559)
3 รูปแบบ หมายถึง ลักษณะทีพ่ งึ ปรารถนาซึง่ มี
ลักษณะเป็ นอุดมคติ หรือเกิดได้ยากในโลกของความเป็ น
จริง โดยเฉพาะอย่างยิง่ สิง่ ทีเ่ ราอยากได้กบั ความสามารถที่
จะหาสิง่ ทีต่ อ้ งการนัน้ แตกต่างกันมาก เช่น เมืองในอุดมคติ
(Worathepputtipong,T.,1997: 21-23)

4 รูป แบบ หมายถึง ชุ ด ของทฤษฎีท่ีผ่านการ
ทดสอบความแม่ น ตรง (validity) และความน่ า เชื่ อ ถื อ
(reliability) แล้ว สามารถระบุและพยากรณ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปร โดยวิธกี ารทางคณิตศาสตร์หรือทางสถิตไิ ด้
ด้วย (Worathepputtipong,T.,1997: 21-23)
รูปแบบ คือ วิธที บ่ี ุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอด
ความคิด ความเข้าใจ ตลอดจนจิต นาการของคนที่ม ีต่ อ
ปรากฏการณ์ หรือเรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏในลักษณะของ
การสื่อ สารในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง รู ป แบบจึง เป็ น
แบบจาลองในลักษณะเลียนแบบ หรือเป็ นรูปแบบที่ใช้เป็ น
แบบอย่า งเป็ น แผนผังหรือ แบบแผนของการด าเนิ น การ
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่องด้วยความสัมพันธ์เชิงระบบ
จากแนวคิดเกี่ยวกับ “รูปแบบ”(Model) ตามที่ได้
กล่ า วมาข้า งต้ น ผู้ศึก ษาได้น ามาก าหนด “รูป แบบการ
จัด การ” (Managerial Model) โดยหมายถึง รูป แบบการ
จัดการที่สร้างหรือพัฒนาขึน้ จากแนวคิด ทฤษฎีเพื่อแสดง
ถึงลักษณะสาคัญและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ
ของการจัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีค วามถูกต้อง
มากยิง่ ขึน้
แนวคิ ดเกียวกับรั ประศาสนศาสตร์หรอการบริ หารรั กิ จ
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ (Public Administration)
ห รื อ การบริ ห ารรั ฐ กิ จ (public administration) ถื อ เป็ น
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แนวคิดที่มุ่ง “การจัดบริก ารสาธารณะ เป็ นหัวใจสาคัญ
ดังนัน้ จึงสามารถนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการอธิบายถึง
ที่มาและพัฒนาการของ “องค์การมหาชน ได้เป็ นอย่างดี
โดยแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจ ได้ม ี
แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะดังต่อไปนี้
(Sriram,N., Keatwacharachai,K.and Charanchai,C., 2013)
ั ม (Old Public
1.แนวคิ ดรั ประศาสนศาสตร์ดงเดิ
Administration : OPA)
แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์หรือการบริหารรัฐกิจ
ดัง้ เดิ ม เป็ นแนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลัก การเกี่ ย วกั บ การ
บริหารงานภาครัฐ ตัง้ แต่ ค ศ 1887-1968 ซึ่งเป็ นยุคหรือ
ช่วงเวลาที่ให้ความสาคัญ กับค่านิ ยมทางการบริห ารตาม
หลัก 3E’s คื อ ประสิท ธิภ าพ (Efficiency) ประสิท ธิผ ล
(Effectiveness) และประหยัด (Economy) โดยแนวคิ ด
ทฤษฎี ท่ี ส าคัญ ในช่ ว งนี้ คื อ (สรุ ป ความจาก Nicholas
Henry 2001 27-45)แนวคิดการบริหารแยกจากการเมือง
(Political-Administration Dichotomy) ซึ่ ง เป็ นแนวคิ ด ที่
เสนอโดย Woodrow Wilson ทฤษฎีอ งค์ก ารที่ม ีระเบีย บ
แบบแผนหรือ ทฤษฎี ร ะบบราชการ (The Bureaucracy
Theory) ข อ ง Max Weberแ น ว คิ ด ก า ร จั ด ก า ร แ บ บ
วิทยาศาสตร์ ของ Frederick W Taylor แนวคิดหลักการ
บริหาร (Administrative Principles) นักวิชาการที่นาเสนอ
หลัก การบริห ารมีอ ยู่ห ลายท่ าน เช่ น หลัก การ
ของ Henri Fayol และหลักการ POSDCORB ของ Luther
H.Gulick and Lyndall Urwick เป็ นต้น
2.แนวคิ ดรั ประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (New
Public Administration : NPA)
รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่หรือการบริหารรัฐกิจ
ใหม่ เกิดขึ้นครัง้ แรกในปี ค ศ 1968 เมื่อนัก รัฐประศาสน
ศ า ส ต ร์ รุ่ น ให ม่ ที่ น า โด ย Dwight Waldo ได้ จั ด ก า ร
ประชุมสัมมนาในหัวข้อ “รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ ขึน้
ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม มิ น นาวด์ บ รู ค มหาวิ ท ยาลั ย ซี ร าคิ ว ส์
สหรัฐอเมริกา โดยได้วพิ ากษ์แนวคิดการบริหารรัฐกิจในยุค
ก่อนหน้ าที่เชื่อในลัท ธิป ฏิฐานนิ ยม (positivism) และลัท ธิ
เหตุผลนิยม (rationalism) มุง่ ศึกษาความจริงทางสังคมด้วย
วิธกี ารเชิงประจักษ์เพียงอย่างเดียว ว่าเป็ นแนวคิดทีค่ บั แคบ
ไม่สอดคล้องกับปรากฏการณ์ ท่เี กิดขึน้ จริงในสังคม อีกทัง้
ความคิดทีจ่ ะแยกคุณค่าหรือค่านิยม (value) ต่างๆออกจาก
การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมนัน้ เป็ นเรือ่ งทีเ่ ป็ นไปไม่ได้
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ดังนัน้ จึงเสนอให้ใช้ค่านิ ยมเชิงบรรทัด ฐาน ความคิดแนว
มนุ ษยนิยมมาใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมต่างๆ
ตามที่เกิดขึ้น อันเป็ นหลักการของลัทธิปรากฏการณ์ นิยม
(phenomenology) การบริห ารรัฐ กิจ ใหม่ จึง มีแ นวคิด ที่ ม ี
ลักษณะเชิงมนุ ษยนิยม สนใจทฤษฎีปทัสถาน (normative
theory) ปรัช ญา (philosophy) และปฏิบ ตั ินิ ย ม (activism)
กล่าวคือให้ความสนใจศึกษาเกีย่ วกับเกี่ยวค่านิยม ศีลธรรม
ความเป็ นมนุ ษ ย์ม ากขึ้น และเน้ น การพัฒ นาองค์ก ารใน
รูป แบบใหม่ (new organization form) ให้เป็ นองค์การเชิง
ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละบุ ก เบิ ก ทดลองในการพ ยายาม
ตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทัง้ แนวคิดการ
จัดองค์การสาธารณะที่มุ่งรับใช้ให้บริการแก่ประชาชน ให้
ความสนใจต่อประชาชนผู้รบั บริก ารมากขึ้น (ชุ ม พร สังข
ปรีชา 2529)
3.แนวคิ ดการจัดการ าครั แนวใหม่ (New
Public Management : NPM)
กาเนิ ดในช่วงปลายทศวรรษ 1970 แนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่มนี กั วิชาการต่างประเทศและไทยทีใ่ ห้
ความสนใจและอธิ บ ายถึ ง ความส าคั ญ มากมายได้ แ ก่
Jonathan Boston, Christopher Hood, David Osborne and
Ted Gaebler และทศพร ศิรสิ มั พันธ์ การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ ห รือ New Public Management กล่ าวได้ว่าเป็ นพารา
ไดม์ (Paradigm) ที่ส าคัญ ที่นั ก วิช าการทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ให้การยอมรับในปั จจุ บนั ว่าเป็ นกรอบแนวคิดที่ถูก
นามาใช้ในการบริหารภาครัฐในปั จจุบนั ได้เป็ นอย่างดี
David Osborne and Ted Gaebler (1992) ได้
เสนอแนวคิดที่มคี วามเชื่อมโยงกับการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ หรือ ที่รู้จ ัก กัน ในชื่อ ว่า “Reinventing Government”
โดยมีจุดมุ่งหมายต้องการให้ระบบราชการทาหน้าที่เป็ นพี่
เลี้ ย งมากกว่ า ให้ ร ะบบราชการลงมื อ ท างานเอง และ
ต้องการให้ระบบราชการเป็ นระบบทีช่ ุมชนเป็ นเจ้าของและ
เป็ นระบบราชการที่ ม อบอ านาจให้ ก ั บ ประชาชนไป
ดาเนินการเอง
Jonathan Boston (1996) มองว่าการบริหารงาน
มีลกั ษณะที่เป็ นสากล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ไม่มคี วาม
แตกต่ างอย่า งเป็ น นัย ส าคัญ ระหว่า งการบริห ารงานของ
ภาคธุ ร กิ จ เอกชนและการบริห ารงานของภาครัฐ ให้
ความสาคัญต่อการมอบอานาจการควบคุมของหน่ วยงาน
กลาง (devolution of centralized power) ไปให้หน่ วยงาน

วารสารการจัดการสมัยใหม่ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561

170

บทความวิจัย

ผูป้ ฏิบตั ิ เพื่อให้ผู้บริหารของแต่ละหน่ วยงานมีอสิ ระและมี
ความคล่ อ งตัว ในการบริห ารและการด าเนิ น งาน เน้ น
ปรับเปลีย่ นโครงสร้างหน่ วยงานราชการใหม่ให้มขี นาดเล็ก
ลงในรูปแบบของหน่ วยงานอิสระในกากับ โดยเฉพาะการ
แยกส่วนระหว่างการกากับดูแลควบคุมที่เป็ นภารกิจงาน
เชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ออกจากกัน รวมถึงแยก
ภารกิจงานเชิงนโยบายและการให้บริการออกจากกันอย่าง
เด็ดขาด เน้ นการแปรสภาพกิจการของรัฐให้เป็ นเอกชน
รวมถึงเลียนแบบวิธกี ารบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน
.แนวคิ ดห งั การจัดการ าครั แนวใหม่
(Post-New Public Management : Post-NPM)
นั บ ตัง้ แต่ แ นวคิด การจัด การภาครัฐ แนวใหม่
ได้รบั การยอมรับและส่งผลการปฏิรปู การจัดการภาครัฐใน
ประเทศต่ างๆเป็ น อย่างมาก ในทางกลับ กัน แนวคิด การ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ถูกท้าทายด้วยแนวคิดต่างๆตามมา
โดยเฉพาะ แนวคิ ดการบริ การสา าร ะแนวใหม่ “new
public service” และการจัดการ าคี สา าร ะแนวใหม่
“new public governance ซึ่ ง ถื อ เป็ นแนวคิ ด หลั ง การ
จัดการ าครั แนวใหม่“post-New Public Management
(Dunleavy and Hood, 1994; Denhardt and Denhardt,
2000; Osborne, 2006) โดยมีรายละเอียดดังนี้
แนวคิ ดการบริ การสา าร ะแนวใหม่
(New Public Service : NPS)
แนวคิด การบริห ารสาธารณะแนวใหม่
(New Public Service : NPS) เป็ นแนวคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management
: NPM) โด ย Robert B. Denhardt and Janet Vinzant
Denhardt (
9-16) ได้อธิบายไว้ว่า NPS เกิดขึน้ จาก
การผสมผสานแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ทีส่ าคัญ 3 ประการ คือ
(1) ประชาธิป ไตยพลเมือ ง (democratic citizenship) (2)
ชุมชนและประชาสังคม (community and civil society) (3)
แนวคิ ด มนุ ษ ยนิ ย มในองค์ ก าร และทฤษฎี ว าทกรรม
(organization humanism and discourse) น อ ก จ า ก นี้
Tamronglak,A.(2010) ยั ง ได้ น า แ น ว คิ ด ก า ร บ ริ ก า ร
สาธารณะแนวใหม่ (NPS) มาวิพ ากษ์ ก ารจัด การภาครัฐ
แนวใหม่ (NPM) โดยน าเสนอถึงปั ญ หาของการจัด การ
ภาครัฐแนวใหม่ไว้หลายประการ โดยเฉพาะประเด็นปั ญหา
ฐานคิดทางเศรษฐศาสตร์ของการจัดการนิยม โดยเฉพาะ
ในแง่ของการนามาปรับใช้ กบั การบริห ารงานภาครัฐซึ่งมี

ความซับซ้อนทางการเมืองมากกว่าการบริหารงานในภาค
ธุ ร กิจ เอกชน พฤติก รรมความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งผู้บ ริก าร
(service providers) และ “ผูบ้ ริโภค (consumers)
แนวคิ ดการจัดการ าคีสา าร ะแนว
ใหม่ (New Public Governance: NPG)
เกิ ด ขึ้น ตัง้ แต่ เริ่ม ต้ น ศตวรรษที่ 21 และ
หลังจากนัน้ ได้ ขยายตัวเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ จนถึงปั จจุบนั นี้ แม้
จะมิไ ด้ ม ีฐ านะเป็ นแนวคิด ที่ เป็ นพาราไดม์ ใ หม่ ท างรัฐ
ประศาสนศาสตร์ รวมถึงยังมิไ ด้รบั การยอมการบริห าร
จัดการงานสาธารณะในหลาย ๆ ประเทศ เทียบเท่าแนวคิด
NPM ก็ ต าม แต่ เ ป็ นแนวคิ ด ที่ ท้ า ทายและเข้ า ไปเสริม
จุดอ่อนของแนวคิด OPA และ NPM ได้เป็ นอย่างมาก และ
มีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึน้ เรื่อย ๆ ทัง้ นี้แนวคิด NPG
เกิดขึน้ ภายใต้บริบทที่ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชน
องค์การพัฒ นาเอกชน และกลุ่ม ผลประโยชน์ ทางวิชาชีพ
ต่าง ๆ ในการรวมตัวดาเนินงานสาธารณะ ใน “รูปแบบของ
การจัดการภาคี” แม้วา่ NPG มิอาจเข้าไปแทนที่ OPA และ
NPM ได้ แต่การจัดการในรูปแบบ NPG ได้ขยายตัวอย่าง
มากในช่วงกว่าสิบปี ทผ่ี ่านมานี้ (Osborne, 2010a; Peters,
2010; Bovaird and Loffler, 2005b;)
Osborne ได้ ม องว่ า NPG มี ร ากฐาน มาจาก
ทฤษฎี เครือ ข่า ย (Network Theory) และทฤษฎี ส ถาบัน
(Institutional Theory) โดยได้รบั อิทธิพลทาง ความคิดจาก
Ouchi ( 1979) ; Powell . W ( 1990) ; Powell . W and
DiMaggio (1991); และ N Nohria and R Eccles (1992)
โดยนักคิดแนว NPG ได้นาทฤษฎีระบบธรรมชาติแบบเปิ ด
(Open Natural Systems Theory) มาใช้เป็ นกรอบในการ
มอง อัน ท าให้พ วกเขาพุ่งความสนใจไปที่แ รงกดดัน จาก
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มตี ่อการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
และการให้ บ ริก าร สาธารณะ ที่ อ ยู่ ภ ายในรัฐ แบบพหุ
(Plural State) และรัฐพหุ นิยม (Pluralist State) ซึ่งพบว่า
ภายใต้สถานการณ์ ดงั กล่าวนี้ ประเด็นสาคัญ ที่ควรได้รบั
การ วิเคราะห์อ ย่า งละเอีย ดก็คือ ความสัม พัน ธ์ระหว่า ง
องค์การต่าง ๆ

วิ ีการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้กาหนดวิธกี ารดาเนินการ
วิจ ยั สอดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิจ ยั ที่ก าหนดไว้
แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ ตอน คือ
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ขันตอนที 1 การศึก ษาข้อมูลพื้นฐานและความ
ต้องการรูปแบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย
โดยมีวธิ กี ารดังนี้
1.1 วิเคราะห์เอกสาร เกีย่ วกับรูปแบบการจัดการ
องค์การมหาชน
ผู้วจิ ยั ได้วเิ คราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับรูปแบบการ
จัด การองค์ ก ารมหาชนทั ้ง หมด 13 ประเภท ได้ แ ก่
1) หนั ง สื อ 2) หนั ง สื อ อ้ า งอิ ง 3) วารสารและจุ ล สาร
4) ข่ า วสาร 5) หนั ง สือ พิ ม พ์ 6) เอกสารประกอบการ
ประชุ ม สัม มนา 7) รายงานการวิ จ ัย 8) วิ ท ยานิ พ นธ์
9) สารนิพนธ์ 10) เอกสารสิง่ พิมพ์อ่นื ๆ ได้แก่ รายงานการ
ประชุม รายงาน รายงานประจาปี ของหน่ วยงานองค์ การ
มหาชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 11) ฐานข้อมูล เช่น
ฐานข้อมูลองค์ก ารมหาชน ฐานข้อมูล ก พ ร ฐานข้อมูล
การวิจ ัย ระดับ ชาติแ ละระดับ สากล 12) ระบบเครือ ข่า ย
เว็บไซต์ของหน่วยงาน 13) กฎหมายต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
พระราชบัญ ญัติ พระราชกฤษฎีก า ระเบียบ และหนังสือ
ราชการ โดยผู้วิจ ยั ได้ส ร้า งแบบวิเคราะห์เ นื้ อ หาขึ้น เพื่อ
จาแนกข้อมูลและความสัมพันธ์ของเนื้อหาโดยมุ่งพรรณนา
และสังเคราะห์รปู แบบการจัดการองค์การมหาชน
1.2 สัมภาษณ์กลุม่ เป้ าหมาย ประกอบด้วย
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1) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ผู้ เชี่ย วชาญองค์ ก ารมหาชน
จานวน คน ได้แก่ เลขาธิก ารสถาบันพระปกเกล้าและ
อดี ต หั ว ห น้ าค ณ ะวิ จ ั ย ก ารป ฏิ รู ป อ งค์ ก ารม ห าช น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านองค์การมหาชน
และรัฐประศาสนศาสตร์ อดีตประธานคณะอนุ กรรมาธิการ
ก พ ร เกี่ย วกับ การเผยแพร่แ ละการมีส่ ว นร่ว มในการ
พัฒ นาระบบราชการ และคณะกรรมการศึกษาการปฏิรูป
องค์ก ารมหาชน ผู้เชี่ ย วชาญด้า นนโยบายและองค์ก าร
ภาครัฐ ในต่ า งประเทศ ผู้ เชี่ย วชาญด้ า นรัฐ ศาสตร์แ ละ
องค์การภาครัฐ
2) ผูบ้ ริหารองค์การมหาชน จานวน คน ได้แก่
ผู้อานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดนิ (องค์การ
มหาชน)และประธานทีป่ ระชุมผูบ้ ริหารองค์การมหาชน รอง
ผู้อานวยการสานัก งานพัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศและภู ม ิ
สารสนเทศ(องค์การมหาชน) ผูจ้ ดั การสานักงานพืน้ ทีพ่ เิ ศษ
เมือ งโบราณอู่ท อง (อพท ) องค์ก ารบริห ารการพัฒ นา
พืน้ ทีพ่ เิ ศษเพื่อการท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น (องค์การมหาชน)
และผู้ จ ัด การฝ่ ายยุ ท ธศาสตร์ ศู น ย์ คุ ณ ธรรม(องค์ ก าร
มหาชน)
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์ มีรายละเอียด
วิธกี ารศึกษาพอสรุป ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที แสดงขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับรูปแบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย
วัต ประสงค์
วิ ีการ
ก ่มเปาหมาย/เอกสาร
เครองมอ
1 การศึกษาข้อมูล
1.1 วิเคราะห์เอกสาร
วรรณกรรม 13 ประเภท -แบบวิเคราะห์เอกสารที่
พืน้ ฐานและความ
เช่น เอกสาร ตารา
สร้างขึน้ เพือ่ ใช้การ
ต้องการรูปแบบการ
หนังสือ กฎหมาย ล
วิเคราะห์เนื้อหา(Content
จัดการมหาชนใน
Analysis)
ประเทศไทย
1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
องค์การมหาชนจานวน
คน และผูบ้ ริหารองค์การ
มหาชน คน
2 1 วิ ี ดาเนิ นการวิ จยั การวิเคราะห์เอกสารและ
ขันตอนที 2 วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนามาสังเคราะห์
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ของผูบ้ ริหาร
รูปแบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย โดยผูว้ จิ ยั
หรือผูแ้ ทนองค์การมหาชน
ได้กาหนดวิธกี ารศึกษาไว้คอื
2 2 ก ่ มเปาหมายที ใชในการศกษา ผู้บริหาร จัด ตัง้ ตามพระราชบัญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ ศ 2 2
หรือผูแ้ ทนองค์การมหาชน จานวน 38 คน ซึง่ มาจากองค์การ จานวน 38 แห่ง (จากจานวนองค์การมหาชนในประเทศไทย
มหาชนทัวประเทศที
่
่จดั ตัง้ ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาในการ ทัง้ หมด 3 แห่ง) ได้แก่ 1 สานักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 2. สานักงาน
ส่ ง เสริ ม การจั ด การประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก าร
มหาชน) 3. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น (องค์การมหาชน) 4. สานักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 5. สถาบันคุณวุฒ ิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) 6. สถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ ดิ น (องค์ ก ารมหาชน) 7. ส านั ก งานพั ฒ นาพิ ง คนคร
(องค์การมหาชน) 8. สถาบันเทคโนโลยีป้ องกันประเทศ
(องค์การมหาชน) 9. สานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 10. สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 11. สถาบันวิจยั และพัฒนา
พื้น ที่สูง (องค์ ก ารมหาชน)12. ส านั ก งานพัฒ นาการวิจ ัย
การเกษตร (องค์ ก ารมหาชน) 13. ส านั ก งานพิพิธภัณ ฑ์
เกษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ ห ั ว
(องค์การมหาชน) 14. สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน) 15. องค์การบริหารจัดการกาซ
เรือ นกระจก (องค์ ก ารมหาชน) 16. ส านั ก งานส่ ง เสริม
อุ ต สาหกรรมซอ ต์ แ วร์แ ห่ งชาติ (องค์ ก ารมหาชน) 17.
ส านั ก งานรั ฐ บาลอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ (องค์ ก ารมหาชน)
18. สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การ
มหาชน) 19. สถาบัน บริห ารกองทุ น พลังงาน (องค์ ก าร
มหาชน) 20. ศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การ
ม ห าช น ) 21. สถ าบั น วิ จ ั ย แล ะพั ฒ น าอั ญ ม ณี แ ละ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 22. สถาบันเพื่อ
การยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 23. ศูนย์
มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน) 24. หอภาพยนตร์
(องค์การมหาชน) 25 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 26
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)27

ส านั ก งานพัฒ นาเทคโนโลยี อ วกาศและภู ม ิ ส ารสนเทศ
(องค์ ก ารมหาชน) 28. สถาบัน วิจ ัยดาราศาสตร์แ ห่ งชาติ
(องค์การมหาชน) 29. สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) 30. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร
(องค์การมหาชน) 31. สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) 32. ศู น ย์ ค วามเป็ นเลิ ศ ด้ า นชี ว วิ ท ยาศาสตร์
(องค์การมหาชน) 33. สถาบันระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน)
34. โรงเรียนมหิดล
วิท ยานุ สรณ์ 35. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ
(องค์ ก ารมหาชน) 36. โรงพยาบาลบ้ า นแพ้ ว (องค์ ก าร
มหาชน) 37. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การ
มหาชน) 38. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย
ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการสังเคราะห์แบบวิภาษวิธี (dialectic) ของ
เ เกล (Hegel) และมาร์ ก ซ์ (Marx) โดยใช้ ก ระบวนการ
สังเคราะห์รปู แบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย
แบ่งออกเป็ น
3 ส่วนได้แก่ 1) การวิเคราะห์เพื่อหา
ข้อสรุป เดิม(thesis)
2) การต่ อต้านข้อสรุป เดิม
(anti-thesis) และ3) การสัง เคราะห์ ข้ อ สรุ ป เก่ า กั บ ใหม่
(synthesis) จากการประชุมสัมมนาดังกล่าว ซึง่ มีรายละเอียด
และวิธกี ารพอสรุปได้ดงั นี้
เครองมอแ ะการเกบรวบขอมู
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1) แบบวิเคราะห์เอกสารทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
2) แบบบันทึกข้อมูลหรือการจดบันทึกภาคสนาม
(Field Note) และการบันทึกเสียงการประชุม โดย
การอัดเทปเสียง

ตารางที สรุปขัน้ ตอนที่ 2 การสังเคราะห์รปู แบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทย
วัต ประสงค์
วิ ีการ
ก ่มเปาหมาย/เอกสาร
เครองมอ
2 เพือ่ สังเคราะห์รปู แบบ 2 1 วิเคราะห์เอกสาร
วรรณกรรม 13 ประเภท -แบบวิเคราะห์เอกสารที่
การจัดการองค์การ
เช่น เอกสาร ตารา
สร้างขึน้ ใช้การวิเคราะห์
มหาชนในประเทศไทย
หนังสือ วารสาร
เนื้อหา(Content
กฎหมาย ล
Analysis)
2 2 การประชุมสัมมนา
ผูบ้ ริหารหรือผูแ้ ทน
-แบบบันทึกข้อมูลหรือการ
เชิงปฏิบตั กิ าร
องค์การมหาชน จานวน จดบันทึกภาคสนาม (Field
(Workshop) โดยใช้
38 คน ซึง่ มาจากองค์การ Note)
เทคนิคการสังเคราะห์
มหาชนทัวประเทศที
่
่
-แบบสังเกต และ
แบบวิภาษวิธ(ี dialectic) จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราช
-การบันทึกเสียงการประชุม
กฤษฎีกาในการจัดตัง้
ของ เ เกลและมาร์กซ์
โดยการอัดเทปเสียง
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ขันตอนที เพื่อได้ขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการองค์การมหาชน
ในประเทศไทย
. วิ ีดาเนิ นการวิ จยั การประชุมเชิงนโยบาย
ของผูบ้ ริหารหรือผูแ้ ทนองค์การมหาชน และการสัมภาษณ์
เชิงลึก
. ก ่มเปาหมายทีใชในการศกษา
ผู้บริหารหรือผู้แทนองค์การมหาชน จานวน 38
คน ซึ่งมาจากองค์การมหาชนทัวประเทศที
่
่จดั ตัง้ ขึ้นตาม
พระราชกฤษฎีกาในการจัดตัง้ ตามพระราชบัญญัตอิ งค์การ
มหาชน พ ศ 2 2

173

เครองมอแ ะการเกบรวบขอมู
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บข้อมูลครัง้ นี้ ประกอบด้วย
1) แ บ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ห รื อ ก ารจด บั น ทึ ก
ภาคสนาม (Field Note) และการบัน ทึก เสีย งการประชุ ม
โดยการอัด เทปเสีย ง ส่วนการรวบรวมข้อ มูล ที่ได้จะน า
ข้อ มู ล จากการบัน ทึ ก เสีย งมาถอดเทป MP3 เพื่ อ ถอด
ประเด็นต่างๆโดยนามาเรียบเรียงประเด็น เพื่อ นาไปสูก่ าร
สังเคราะห์รปู แบบการจัดการองค์การมหาชนในประเทศ
2) แบบสัม ภาษณ์ ซึ่ ง น าข้ อ มู ล มาจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกในขัน้ ตอนที1่

ตารางที สรุปขัน้ ตอนที่ 3 การศึกษาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒ นาปรับปรุงรูปแบบการจัดการองค์การ
มหาชนในประเทศไทย
วัต ประสงค์
วิ ีการ
ก ่มเปาหมาย/เอกสาร
เครองมอ
3 ข้อเสนอแนะเชิง
3 1 การประชุมเชิง -ผูบ้ ริหารหรือผูแ้ ทนองค์การ
แบบบันทึกข้อมูลหรือ
นโยบายเพื่อการพัฒนา
นโยบาย
มหาชน จานวน 38 คน ซึง่ มาจาก การจดบันทึกภาคสนาม
ปรับปรุงรูปแบบการ
องค์การมหาชนทัวประเทศที
่
่
(Field Note) แบบสังเกต
จัดการองค์การมหาชนใน
จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาใน และการบันทึกเสียงการ
ประเทศไทยในอนาคต
การจัดตัง้ รวมทัง้ ผูม้ สี ว่ น
ประชุม โดยการอัดเทป
เกีย่ วข้อง จานวน 1 คน
เสียง
3 2 การสัมภาษณ์
-ผูท้ รงคุณวุฒ ิ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
เชิงลึก
องค์การมหาชนจานวน คน
และผูบ้ ริหารองค์การมหาชน
คน

การวิ จยั แ ะการอ ิ ปราย
ผลการศึก ษาข้อ มู ล พื้ น ฐาน ความต้ อ งการ
รูป แบบการจัด การองค์ก ารมหาชนในประเทศไทย โดย
วิเคราะห์เอกสารและวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับ รูปแบบการ
จัดการองค์การมหาชน
มีผลการวิจยั ดังนี้
ขอมู พน านองค์การมหาชนในต่างประเทศ
จากการทบทวนวรร กรรมแ ะการสัม าษ ์
เชี
ู ยวชาญองค์การมหาชนเกี ยวกับองค์การมหาชน
ในต่างประเทศ พบว่าองค์การมหาชนในต่างประเทศมีช่อื
เรียกที่แตกต่างกัน และมีความหลากหลายเป็ นอย่างมาก
แม้แต่ภายในประเทศเดียวกัน การเรียกชื่อก็ปรากฏความ
แตกต่างกัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั คุณลักษณะเฉพาะขององค์การ

นัน้ ๆ เช่น ในประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เรียก
องค์การมหาชนว่า “ควอนโก “ (Quangos) (องค์การอิสระ
กึ่ ง ราชการ) หรื อ อาจเรี ย กว่ า “หน่ วยบริ ห ารพิ เ ศษ ”
( Executive Agency) ป ร ะ เ ท ศ ฝ รั ่ง เ ศ ส เ รี ย ก ว่ า
“Établissement Public (EP) สหพัน ธรัฐ เยอรมนี เรีย ก
องค์ ก ารมหาชน อยู่ 2 ค า ได้ แ ก่ องค์ ก ารมหาชนแห่ ง
สหพั น ธรั ฐ (Federal Agencies) เรี ย กว่ า “unmittelbare
Bundesverwaltung” (Direct Federal Administration) และ
องค์ ก ารตามกฎหมายมหาชน (Bodies of Public Law)
เรีย กว่ า “mittelbare Bundesverwaltung” (Indirect Federal
Administration) ประเทศนิวซีแลนด์เรียกองค์การมหาชนว่า
“Crown Entities”องค์การมหาชนในต่างประเทศมีช่อื เรียก
แตกต่ า งกัน ท าให้ อ งค์ ก ารมหาชนที่ ป รากฏในแต่ ล ะ
ประเทศ มีก ารแบ่ งออกเป็ นประเภทต่ า ง ๆ ที่แ ยกย่ อ ย
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ออกไป ตัวอย่างเช่น ในประเทศแคนาดา มีองค์การมหาชน
อยู่อย่างน้ อย 4 ประเภท ประเทศฝรังเศส
่
มี 2 ประเภท,
ประเทศเยอรมนี มี 4 ประเภทประเทศเนเธอร์แลนด์ มี 2
ประเภท ประเทศนิวซีแลนด์ มี 2 ประเภท, ประเทศสเปน
มี 3 ประเภท ประเทศสวีเดน มี 2 ประเภทประเทศสหราช
อาณาจักร มี ประเภท และประเทศสหรัฐอเมริกา มี 4
ประเภท เป็ นต้น (ปรับปรุงจาก Tanchai , W et al,2

และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
หรือ
) ทัง้ นี้ เพื่อให้เห็น ถึงความเหมือนและ
ความแตกต่างขององค์การมหาชนในต่างประเทศจึงขอยก
ประเทศฝรังเศส
่
ประเทศสหพัน ธรัฐเยอรมนี ประเทศส
หราชอาณาจัก ร(อัง กฤษ) และนิ ว ซี แ ลนด์ ม าใช้ ใ นการ
เปรียบเทียบดังรายละเอียดพอสรุปได้ดงั นี้

ตารางที เปรีย บเทีย บองค์ก ารมหาชนในต่ า งประเทศ(ประเทศฝรังเศส
่
ประเทศสหพัน ธรัฐเยอรมนี ประเทศ
สหราชอาณาจักร(อังกฤษ) และนิวซีแลนด์
ประเทศ

รังเศส

เยอรมัน

อังก ษ

นิ ว ีแ นด์

ชอองค์การ
มหาชน

Établissement
public(EP)

Federal Agencies
หรือ “unmittelbare
Bundesverwaltung”
และ“mittelbare
Bundesverwaltung”

Executive Agency

Crown Entities

เหต การ
จัดตัง

-เพือ่ วัตถุประสงค์ใน
การดาเนินกิจการตาม
หลักการกระจาย
อานาจทาง-เพือ่ แก้ไข
ปั ญหาให้กบั การ
บริหารองค์การของ
รัฐบาลภายใต้ระบบ
ราชการแบบดัง้ เดิม
มี 2 ประเภท ได้แก่
1 องค์การมหาชนหรือ
Public
Establishments
2 หน่วยงานอิสระของ
ฝ่ ายบริหารหรือ
Autonomous
Administrative
Authorities
มี2 ระดับ ได้แก่
1 องค์การมหาชน
ระดับชาติหรือ
“Établissements
Publics Nationaux
2 องค์การมหาชน
ระดับท้องถิน่ หรือ
Établissements
Publics Locaux

-เพือ่ รับผิดชอบภารกิจ
ใหม่ๆทีเ่ กิดขึน้
โดยเฉพาะในภารกิจ
ด้านการบังคับ

-เพือ่ ปรับปรุงการ
บริหารงานภาครัฐ ใน
การให้บริการสาธารณะ
และแก่ประชาชน
-เพือ่ แบ่งเบาภาระของ
รัฐบาล

-เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ให้บริการสาธารณะ
-เพือ่ ยกระดับมาตรฐานการ
ให้บริการ

มี2 ประเภท ได้แก่
1 องค์การมหาชนแห่ง
สหพันธรัฐหรือDirect
Federal
Administration
2 องค์การตาม
กฎหมายมหาชน
(Bodies of Public
Law) หรือ (Indirect
Federal
Administration)

มี ประเภท ได้แก่
1) หน่วยงานทีป่ รึกษา
เชิงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี (Advisory
NDPBs)
2) หน่วยบริหารพิเศษ
(Executive agency)
3) หน่วยงานด้านอัยการ
และกฎหมาย (Tribunal
NDPBs)
) หน่วยงานด้านพัศดี
และเรือนจา
(Independent
Monitoring Boards)

มี 2 รูปแบบและมี
ประเภทย่อย
องค์การมหาชนภายใต้
กฎหมายเอกชน ได้แก่
Independent Crown
Entities และ Trusts
องค์การมหาชนภายใต้
กฎหมายมหาชน ได้แก่
Independent Crown
Entities ,Crown Agent,
Autonomous Crown
Entities , Schools

ประเดน

รูปแบบ
ประเ ท
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ตารางที
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(ต่อ)

ประเทศ

รังเศส

เยอรมัน

อังก ษ

นิ ว ีแ นด์

มีความเป็ นนิตบิ ุคคล
ประเภท corporations
sole หรือนิตบิ ุคคลที่
เป็ นบุคคลธรรมดาเพียง
คนเดียวซึง่ ดารง
ตาแหน่งรับผิดชอบส่วน
ราชการนัน้ ๆ
ผูบ้ ริหาร (CEO)ของ
องค์การมหาชนจะต้อง
รับผิดชอบโดยตรงต่อ
เจ้าของงานคือ
ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี
และได้รบั มอบหมายงาน
ภายใต้สญ
ั ญา
Framework document

มีความเป็ นนิตบิ ุคคล

มีอสิ ระในการบริหารงาน
ภายใน ไม่วา่ จะเป็ นใน
แง่ของการบริหาร
ทรัพยากรเงินและ
ทรัพยากรบุคคลแยก
ออกจากหน่วยงานต้น
สังกัดอย่างชัดเจน

-ข้าราชการประจานัน้
โดยทัวไปแล้
่
วจะไม่นงอยู
ั่ ่
ในคณะกรรมการบริหารอีก
ทัง้ คณะกรรมการบริหารใน
องค์การบริหารงานอิสระ
ของรัฐเกือบจะทัง้ หมดจะ
มิใช่บุคลากรทีท่ างานใน
ภาครัฐ
-ผูบ้ ริหารองค์การมหาชน
จะไม่มสี ทิ ธินงอยู
ั ่ ใ่ น
คณะกรรมการบริหารของ
องค์การ

ประเดน
ส านะทาง
ก หมาย

มีความเป็ นนิตบิ ุคคล

ส่วนใหญ่จะไม่มคี วาม
เป็ นนิตบิ ุคคล

ครงสราง
การบริ หาร

มี “คณะกรรมการ
บริหาร” ซึง่ ประกอบ
ไปด้วยตัวแทนจาก
กระทรวงเจ้าสังกัดและ
ตัวแทนจากองค์การ
อื่นๆทีเ่ กีย่ วข้อง

-การจัดโครงสร้าง
องค์การมักจะยึดถือ
รูปแบบการบริหาร
ภายใต้ผนู้ าองค์การ
เพียงคนเดียวมากกว่า
จะใช้การบริหารแบบ
คณะกรรมการ
-รูปแบบ
คณะกรรมการบริหาร
จะปรากฏเฉพาะแต่ใน
กลุ่มองค์การประเภท
องค์การตามกฎหมาย
มหาชน
ผูบ้ ริหารขององค์การ
มหาชนอยูภ่ ายใต้
ระบบการบริหารงาน
บุคคลตามกฎหมาย
ข้าราชการพลเรือน
ดังนัน้ จึงไม่มกี ารระบุ
ถึงระยะเวลาของการ
ดารงตาแหน่ง

กั ษ ะเด่น

ร้อยละ 90 อานาจใน
การแต่งตัง้
ผูอ้ านวยการหรือ
ประธาน
กรรมการบริหารเป็ น
ของรัฐแต่เพียงผูเ้ ดียว

ความตองการรูปแบบการจัดการองค์การมหาชน
ในประเทศไทย
องค์ ก ารมหาชนในประเทศไทยได้ ม ี ก ารน า
รูป แบบองค์การมหาชนประเทศฝรังเศสและรู
่
ป แบบของ
ประเทศอังกฤษมาใช้ในระยะเริ่ม แรก ต่ อ มาได้ม ีก ารน า
แนวคิ ด องค์ ก ารมหาชนในกลุ่ ม ประเทศยุ โ รปรวมทั ง้
ประเทศที่พ ัฒ นาแล้ว อย่า งเช่น ประเทศนิ ว ซีแ ลนด์ มา

คณะกรรมการบริหารและ
ผูบ้ ริหารสูงสุดขององค์การ
ร่วมกันรับผิดชอบกิจกรรม
ทางการบริหารขององค์การ
ต่อรัฐมนตรีประจากระทรวง
ทีต่ นสังกัด

ประยุกต์ใช้ในการปฎิรปู องค์การมหาชนในประเทศไทยใน
ภายหลัง
โดยแนวคิดของประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ)
ส านั ก งาน ก พ ได้เคยและน าเสนอแนวทางด าเนิ น การ
จัด ตัง้ หน่ ว ยงานบริห ารพิเศษตามแนวทางของประเทศ
อังกฤษ ต่ อ คณะกรรมการปฏิรูป ระบบราชการในเดือ น
ธันวาคม 2 ไว้ดงั นี้ “แนวความคิดในการจัดตัง้ องค์การ
บริหารพิเศษ เป็ นการสร้างรูปแบบการจัดโครงสร้างส่วน
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ราชการให้ ม ี ท างเลื อ กอี ก รู ป แบบหนึ่ ง ในการพั ฒ นา
บริหารงานส่วนราชการให้มปี ระสิทธิภาพคล่องตัว โดยการ
จัด ตัง้ องค์ ก ารบริห ารพิ เ ศษ (Executive Agency) เพื่ อ
รองรับภารกิจของภาครัฐ ทีม่ กี ารบริหารกึง่ อิสระหรือ semi
autonomous (Uwanno,B et al,2008)
การจัด การองค์ก ารมหาชนตามพระราชบัญ ญั ติ
องค์การมหาชน พ ศ 2 2 ในปั จจุบนั พบว่าวัตถุประสงค์
การจัดตัง้ องค์การการมหาชนแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน
โดยเฉพาะความไม่ชดั เจนเกี่ยวกับสถานะและความมันคง
่
ขององค์การมหาชน ซึ่งมีผลต่อความสาเร็จในการบริหาร
จัดการให้บรรลุเป้ าหมาย แม้ทผ่ี า่ นมาจะมีความพยายามจะ
ปรับปรุงร่างพระราชบัญ ญัติองค์การมหาชนเพื่อกาหนด
ขอบเขตกิจ กรรมในการจัด บริก ารสาธารณะให้ก ว้า งขึ้น
รวมถึ ง ก าหนดให้ ม ี ค ณะกรรมการก ากับ ดู แ ลองค์ ก าร
มหาชนให้ ม ีค วามชัด เจน แต่ ก็ย ัง มีปั ญ หาและอุ ป สรรค
ในทางปฏิบ ัติ เช่ น ปั ญ หาบทบาทและภารกิจ องค์ ก าร
มหาชนในแต่ ล ะแห่ ง ยัง มีค วามซ้ า ซ้ อ นกับ ภารกิจ ส่ ว น
ราชการหรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ ปั ญหาการดารงตาแหน่ ง
ของประธานกรรมการบริหารกับกรรมการโดยตาแหน่ งไม่
สอดคล้อ งกัน ปั ญ หาความชอบธรรมเกี่ย วกับ การด ารง
ต าแหน่ งผู้อ านวยการของผู้ด ารงต าแหน่ งทางการเมือ ง
ปั ญหาการกาหนดนโยบาย แนวทางแผนงานขององค์การ
มหาชนแต่ละแห่งมีผลประโยชน์ แอบแฝงในเชิงธุรกิจ บาง
แห่งกาหนดนโยบายที่ไม่มุ่งแสวงหากาไรแต่ในทางปฏิบตั ิ
กลับ มุ่งแสวงหาก าไรดังนัน้ จึง กล่ าวได้ว่า ประเทศไทยมี
ความต้ อ งการรู ป แบบการจัด การองค์ ก ารมหาชนที่
เหมาะสมกับบริบทในสังคมปั จจุบนั ซึ่งรูปแบบการจัดการ
องค์ ก ารมหาชนที่ พึ ง ประสงค์ ไ ม่ จ าเป็ นต้ อ งมีล ัก ษณะ
ตายตัว แต่ต้องเป็ นรูป แบบที่เป็ นไปตามภารกิจของงาน
และสามารถปรับเปลีย่ นได้ตามระยะเวลาทีแ่ ปรเปลีย่ นไป
2. ผลการสังเคราะห์รูป แบบการจัดการองค์ก าร
มหาชนในประเทศไทย ผู้วจิ ยั ได้ใช้เทคนิคการสังเคราะห์
แบบวิภาษวิธี (dialectic) ของเ เกล (Hegel) และมาร์กซ์
(Marx) ซึ่งมีโครงสร้า งสังเคราะห์ แ บ่ ง ออกเป็ นสามส่ว น
ได้แก่ ข้อ สรุป เดิม (thesis) การต่ อต้านข้อสรุป เดิม (antithesis) และการสังเคราะห์ขอ้ สรุปเก่ากับใหม่ (synthesis)
โดยอาศั ย ข้ อ มู ล จากการทวนวรรณ กรรมที่
เกี่ยวข้องและข้อมูลจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
(Workshop) ของผู้ บ ริห ารหรือ ผู้ แ ทนองค์ ก ารมหาชน

จานวน 38 คนซึง่ มาจากองค์การมหาชนทัวประเทศที
่
จ่ ดั ตัง้
ขึน้ ตามพระราชกฤษฎีกาในการจัดตัง้ ประกอบกับข้อมูล
จากการสัม ภาษณ์ เชิงลึก และการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องผลการวิจยั พบว่า รูป แบบการจัดการองค์ก าร
มหาชนในประเทศไทยทีไ่ ด้จากสังเคราะห์เป็ นไปดังต่อนี้
2 1 แนวคิดเกีย่ วกับการจัดตัง้ องค์การมหาชน
ได้รบั อิทธิพลจากแนวคิด การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ (New Public Management NPM) เป็ นอย่างมากใน
ระยะเริม่ แรก ต่อมาองค์การมหาชนของไทยได้ นาแนวคิด
การบริก ารสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service
NPS) ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับแนวคิดรัฐแนวคิดประศาสน
ศาสตร์แนวใหม่ (New Public Administration : NPA) มา
พิจารณาใช้ในการปฏิรูป การจัดการองค์การมหาชนมาก
ยิง่ ขึ้นโดยเฉพาะเป้ าหมายการให้บริการประชาชน และมี
แนวโน้มที่จะใช้แนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม่
(New Public Governance NPG) โดยเน้ นการมีส่วนร่วม
พลเมือ งและเครือ ข่า ยเอกชนมากขึ้น เรื่อ ยๆ โดยเห็น ได้
ชัดเจนจากกรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) ซึง่
ถือเป็ นองค์การมหาชนที่มผี ลสัมฤทธิ ์สูงในการดาเนินงาน
และถื อ เป็ นต้ น แบบขององค์ ก ารมหาชนแห่ ง หนึ่ ง ของ
ประเทศไทย ที่ได้ม ีก ารดาเนิ นงานโดยสร้างเครือข่ายใน
การส่ ง เสริม สุ ข ภาพและป้ องกัน โรคร่ ว มสถานี อ นามัย
อาเภอบ้านแพ้วทัง้ 1 แห่ง และมีการทางานเชื่อมโยงกับ
ภาคีเครือข่ายชุมชน ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และในระดับท้องที่
เช่ น อบต เทศบาล ชมรมก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ชมรม
อาสาสมัคร เป็ นต้น
2 2 การจัดองค์การ
ได้ขอ้ สรุปว่าควรทาการแบ่งกลุ่มองค์การมหาชน
ตามวัตถุประสงค์หรือภารกิจหลักขององค์การมหาชนซึ่ง
แบ่ ง ตามเกณฑ์ ภ ารกิจ ได้ 3 ประเภทกลุ่ ม ที่ 1 องค์ก าร
มหาชนที่ม ีภ ารกิจ ในด้า นการบริก ารสาธารณะกลุ่ ม ที่ 2
องค์การมหาชนที่มภี ารกิจและกาหนดเวลาเฉพาะกลุ่มที่ 3
องค์การมหาชนที่มภี ารกิจเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ
รัฐบาล
2 3 โครงสร้างการบริหารประเด็นในข้อกฎหมาย
ซึง่ ควรมีการแก้ไขปรับปรุงเพิม่ เติมดังนี้
1) การด าเนิ น งานขององค์ ก ารมหาชน
กาหนดให้ค ณะกรรมการ พิจ ารณาก าหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานขององค์การมหาชนให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งต้องเป็ นไปเพื่อ
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ประโยชน์สขุ ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ ์ต่อภารกิจ ความ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความคุ้ ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จ และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
2) การก าหนดวิธีก ารสรรหาและคัด เลือ ก
คณะกรรมการและผู้อ านวยการมหาชนที่ม ีศ ัก ยภาพสูง
โดยมีการกาหนดคุณสมบัตเิ พิม่ เติม รวมทัง้ กาหนดสัดส่วน
คณะกรรมการองค์การมหาชนให้มคี วามเหมาะสมต่อการ
บริหารองค์การมหาชน เช่น คณะกรรมการที่มาจากสาย
ข้า ราชการและนัก การเมือ งไม่ค วรเกิน กว่าหนึ่ งในสี่ข อง
จานวนคณะกรรมการทัง้ หมด
2 การจัดการด้านการบริหารงานบุคคล
1) คณะกรรมการองค์การมหาชนควรมีความ
เป็ นอิสระในการบริหารงานบุคคล ไม่ควรนาระเบียบทาง
ราชการมาใช้ เพราะจะทาให้การบริหารงานไปด้วยความ
ยากลาบาก มีค วามจาเป็ น ที่อาจจะน าวิธีก ารบริห ารงาน
บุคคลของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในองค์การมหาชน ซึ่ง
จะทาให้เกิดความคล่องตัวกว่า อีกทัง้ เป็ นแนวคิดหนึ่งของ
การจัด การภาครัฐ แนวใหม่ ซ่ึง จะมีส่ว นช่ ว ยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านเพิม่ สูงขึน้
2) ควรมีการกาหนดตัวชี้วดั เพื่อการประเมิน
การปฏิบตั งิ านองค์การมหาชนเป็ นการเฉพาะ
3) ภาครัฐควรกาหนดอัตราการเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนผูอ้ านวยการมหาชน โดยพิจารณาเทียบเคียง
กับการจ่ายเงินค่าตอบแทนของ CEO ของภาคเอกชนที่ม ี
ขนาดของหน่วยงานภาระงานทีใ่ กล้เคียงกัน มากกว่านาไป
เทีย บเคีย งกับ ส่ ว นราชการหรือ รัฐ วิส าหกิจ เนื่ อ งจากมี
สวัสดิการทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินแตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อทีจ่ ะ
ได้ดงึ ดูดบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถสูงเข้าสู่องค์การ
มหาชนมากยิง่ ขึน้
2 การจัดการด้านงบประมาณ
ระบบบริหารการเงิน การบัญชี และงบประมาณ
ขององค์การมหาชนเน้ นความคล่องตัวและเป็ นอิสระกว่า
ระบบราชการ ดังนัน้ ไม่ควรยึดติดกับกฎระเบียบของทาง
ราชการ องค์การมหาชนควรมีอานาจในการวางระเบียบ
ข้อบังคับการใช้จ่ายเงินขององค์การได้เองอย่างอิสระ แม้วา่
รายได้ขององค์การมหาชนไม่ต้องนาส่งกระทรวงการคลัง
และสามารถจัด หาประโยชน์ จ ากทรัพ ย์ส ิน ขององค์ก าร
มหาชนได้ก็ตาม แต่ ห ากพิจ ารณาจากสภาพการท างาน
ขององค์ ก ารมหาชนส่ ว นใหญ่ อ ย่ า งแท้ จ ริง ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการเพือ่ แสวงหากาไรได้
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2 การกากับดูแลและการตรวจสอบ
พระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ ศ
2 ได้ก าหนดให้ม ีค ณะกรรมการพัฒ นาและส่งเสริม
อ งค์ ก ารม ห าช น (ก พ ม ) ท าห น้ าที่ เส น อ แ น ะต่ อ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องต่างๆ เช่น ให้ความเห็นชอบในการ
จัด ตัง้ การรวม หรือ การยุ บ เลิ ก องค์ ก ารมหาชน การ
กาหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับ
การจัดตัง้ การรวม การยุบเลิก การบริหารและการพัฒนา
และการประเมินผลขององค์การมหาชนทัวทั
่ ง้ ประเทศ ซึ่ง
เปรียบเสมือนองค์กรทีท่ าหน้าทีก่ ากับดูแลองค์การมหาชน
ทัง้ หมด ดังนัน้ ที่มาของคณะกรรมการพัฒ นาและส่งเสริม
องค์การมหาชน (กพม ) ควรมีการกาหนดสัดส่วนสัดส่วน
ของผูบ้ ริหารหรือผู้แทนทีม่ าจากองค์การมหาชนแต่ละแห่ง
รวมถึงกรรมการโดยตาแหน่ งไม่ควรมาจากสายข้าราชการ
ทางการเมืองหรือข้าราชการประจาเกินกว่าหนึ่งในสี่ของ
จานวนคณะกรรมการทัง้ หมด เพราะมิเช่นนัน้ ทิศทางการ
บริห ารงานขององค์การมหาชนจะไม่ม ีค วามแตกต่างกับ
หน่ วยราชการแบบปกติและมีโอกาสที่จะถูกแทรกแซงทาง
การเมืองได้งา่ ย และการใช้อานาจ กพม ในการกากับดู แล
องค์การมหาชนในแต่ละแห่งควรกระทาเท่าทีจ่ าเป็ นเท่านัน้
สาหรับประเด็นการควบคุมและการตรวจสอบทาง
เงินโดยหน่ วยงานสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เห็น ควรมี
การจัด ประเภทหน่ ว ยงานองค์ ก ารมหาชนและวิธีก าร
ตรวจสอบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการตรวจสอบองค์การ
มหาชนประเภทที่ม ีการจัดตัง้ พระราชบัญ ญัติของตนเอง
แยกออกจากองค์การมหาชนที่มาจากการจัดตัง้ โดยพระ
ราชกฤษฎีกาเฉพาะ รวมทัง้ ควรมีบทบัญญัตเิ ฉพาะว่าด้วย
เรื่องการตรวจสอบองค์การมหาชนที่จดั ตัง้ ขึน้ โดยพระราช
กฤษฎีก าเฉพาะ และให้อานาจอิสระในการออกระเบีย บ
บางเรื่อ ง เช่ น การออกระเบี ย บการเงิน ว่ า ด้ ว ยการต่ อ
สัญญาจ้าง

อ ิ ปราย การวิ จยั
ขอมู พน านแ ะความตองการรูป แบบองค์ก าร
มหาชน
รูป แบบองค์ ก ารมหาชนในประเทศไทยได้ ร ับ
อิทธิพลจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การนารูปแบบ
Etablissement Public ของประเทศฝรังเศสมาเป็
่
นต้นแบบ
การจัดการองค์การมหาชนในประเทศไทยและยังนาแนวคิด
Agencification(องค์ก ารสาธารณะที่เป็ น อิสระจากรัฐบาล
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กลาง)ของประเทศสหราชอาณาจัก ร(อังกฤษ) มาใช้เป็ น
แนวคิ ด พื้ น ฐานของการจัด ตัง้ องค์ ก ารมหาชน โดยมี
วัตถุประสงค์สาคัญคือการแก้ไขปั ญหาการจัดการภายใต้
ระบบราชการ ซึ่งในอดีตองค์การภาครัฐส่วนใหญ่ ประสบ
ปั ญหาเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะทีข่ าดประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะเรือ่ งปั ญหาความล่าช้า และความไม่คล่องตัว ซึง่
ถือ เป็ น เหตุ ผ ลหลัก ที่ป ระเทศไทยมีค วามต้อ งการปฏิรูป
รูป แบบการจัด การโดยอาศัยรูป แบบการจัดการองค์ก าร
มหาชนในต่ า งประเทศ เพื่อ น าไปสู่ก ารจัด การและการ
บริ ก ารสาธารณ ะของภ าครัฐ ที่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ
ประสิ ท ธิ ผ ลเป็ นส าคั ญ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษ า
ข อ ง Nitikraipot,S (2000), Tanchai ,W. et al (
),
Sawaengsak,C.(2006), Bowornwathana (2006) แ ล ะ
Siriprakrob,P. ( )
การสังเคราะห์รปู แบบการจัดการองค์การมหาชนใน
ประเทศไทย
แนวคิ ดเกี ยวกับการจัดตังองค์การมหาชน
รูป แบบองค์การมหาชนในการจัดบริก ารสาธารณะถือว่า
ได้รบั อิทธิพลจากสองแนวคิดแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์
แนวใหม่ (New Public Administration : NPA) และแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management :
NPM) เป็ นอย่างมากในระยะเริม่ แรก ต่อมาองค์การมหาชน
ของไทยก็ได้น าแนวคิดการจัดบริก ารสาธารณะแนวใหม่
(NPS) และแนวคิด การจัด การภาคีส าธารณะแนวใหม่
(NPG) มาใช้ ใ นการปฏิ รู ป องค์ ก ารมหาชนท าให้ เ กิ ด
องค์ ก ารมหาชนในรูป แบบใหม่ ๆ หลายประเทศเป็ นผล
ตามมาสอดคล้อ งกับ การศึก ษาของ Denhardt, Robert B
and Denhardt, Janet Vinzant ( 2000) Tamronglak,A
(2010) และ Sriram,N.,Keatwacharachai,K. and Charanchai,C
(2013)
การจัด องค์ก าร ภารกิจ หลัก ขององค์ก าร
มหาชนซึง่ แบ่งตามเกณฑ์ภารกิจได้ 3 ประเภท ได้แก่ก ่ม
ที องค์การมหาชนทีม่ ภี ารกิจในด้านการบริการสาธารณะ
ก ่ ม ที องค์ ก ารมหาชนที่ ม ีภ ารกิ จ และก าหนดเวลา
เฉพาะก ่มที องค์การมหาชนที่มภี ารกิจเพื่อตอบสนอง
ต่ อ นโยบายของรัฐ บาล สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Keeranan,T et al (2 1 ) ซึ่งเห็นว่าการจัดกลุ่มองค์การ
มหาชนควรแบ่งตามภารกิจ และยังสอดคล้องกับ รูปแบบ
ของ Keeves (1988) โดยการก าหนดรูป แบบที่ ม ีค วาม

สอดคล้องกันและเชื่อมโยงอย่างมีระบบ รวมถึงสอดคล้อง
กับ การศึก ษาของ Jan Wynen et al (2 1 ) ที่ไ ด้ศึก ษา
เรื่องวัฒ นธรรมที่มุ่งเน้ นนวัตกรรมในภาครัฐ การบริหาร
จัด การแบบอิส ระและการควบคุ ม ผลลัพ ธ์ท่ีน าไปสู่ค วาม
เป็ นเลิศ โดยเห็นว่าการจัดองค์การตามบริบทของเนื้องาน
และภารกิจแต่ ละองค์การมีค วามเหมาะสมและทาให้เกิด
ความชัดเจนในการดาเนินงาน
ครงสรางการบริ หาร ควรใช้ รู ป แบบ
ความสัม พัน ธ์อ ย่างมีโครงสร้าง (structural relationship)
การดาเนิ น งานขององค์ก ารมหาชน เนื่ องจากโครงสร้าง
องค์ ก ารมหาชนแต่ ล ะแห่ ง มี ล ัก ษณะคล้ า ยโครงสร้า ง
องค์ ก ารแบ บ Shamrock ที่ ก าห น ด ให้ อ งค์ ก ารค วร
ประกอบด้ ว ยสมาชิก 3 กลุ่ ม คือ (1) กลุ่ ม ผู้ เชี่ย วชาญ
(Expert) (2) กลุ่มผู้ป ฏิบตั ิงานจากภายนอก (Outsource)
และ (3) กลุ่มพนักงานชัวคราว(Part-time)
่
ดังนัน้ โครงสร้าง
การบริหารองค์การมหาชนได้กาหนดให้มคี ณะกรรมการ
องค์การมหาชน ผู้อานวยการองค์การมหาชน เจ้าหน้ าที่
ประจ าและลู ก จ้ า งสัญ ญาจ้ า งอย่ า งชั ด เจนจึ ง มี ค วาม
เหมาะสม สอดคล้ อ งกับ แนวคิด การลดขนาดองค์ ก าร
(Downsizing) ซึ่ ง มี ล ัก ษณะองค์ ก ารสมัย ใหม่ (Modern
organization) ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง Koen
Verhoest and Jan Wynen (2 1 ) การศึกษาความจาเป็ น
ในการใช้เทคนิคการจัดการผลลัพธ์ขององค์การมหาชน ซึง่
โครงสร้า งการบริห ารที่เน้ น ความคล่ อ งตัว ถือ ว่ า มีส่ ว น
สาคัญต่อผลสัมฤทธิ ์ขององค์การเป็ นอย่างมาก
การจัดการดานการบริ หารงานบคค จาก
ผลการวิจยั การคิดอัตราเงินเดือนโดยพิจารณาค่าของงาน
และภารกิจของงานทีต่ อ้ งรับผิดชอบถือว่ามีความเหมาะสม
แต่ ห ากพิ จ ารณ าถึ ง แน วคิ ด ก ารจั ด ก ารงาน บุ คค ล
โดยเฉพาะแนวคิด เกี่ย วกับ แรงจูงใจมนุ ษ ย์ข องมาสโลว์
( Maslow's hierarchy of needs) แ น ว คิ ด ก า ร จู ง ใ จ
(Motivation-Hygiene) ของเ อร์ซเบิอร์ก (Herzberg,1959)
พบว่ า การวิเคราะห์ ค่ า ของงานและภารกิจ ของงานใน
3 มิติ ได้แ ก่ มิติค วามรับ ผิด ชอบในการบริห ารงาน มิติ
ประสบการณ์ของผูบ้ ริหาร และมิตสิ ถานการณ์ ผลจากการ
ประเมิน ค่า งาน ถือ ว่า เป็ นการใช้วิธีก ารประเมิน ผลที่ไ ม่
ครบถ้ ว นและไม่ เหมาะสมกับ สภาพความเป็ นจริง ของ
องค์การมหาชน เนื่องจากการดารงตาแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหาร
ขององค์การมหาชนมีความท้าทายและมีความเสีย่ งสูงกว่า
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ผู้ บ ริห ารส่ ว นราชการโดยทัว่ ไป และไม่ ส ามารถน าไป
เทียบเคียงได้กบั ตาแหน่ งผู้บริห ารซึ่งเป็ นข้าราชการทาง
เมือง ข้าราชการประจา ตลอดจนรัฐวิสาหกิจได้เนื่องจาก
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ มคี ่าตอบแทนใน
ด้านอื่นๆสูงมาก เช่น ค่าเบี้ยประชุม สวัสดิการต่างๆจาก
ภาครัฐ ดังนัน้ การนาผูบ้ ริหารองค์การมหาชนไปเทียบเคียง
กับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่านี้จงึ มีความไม่
เป็ นธรรมเท่าทีค่ วร
ส าหรับ ในส่ ว นของเจ้ า หน้ า ที่ ลู ก จ้ า งองค์ ก าร
มหาชนแม้ จ ะมี ส ิท ธิ ส วัส ดิ ก ารต่ า งๆ ค่ อ นข้ า งสู ง แต่
การศึกษาพบว่าแรงจูงใจยังอยูใ่ นระดับต่า เนื่องจากยังขาด
ความมัน่ คงในการท างานเพราะเจ้า หน้ า ที่ส่ว นใหญ่ อ ยู่
ภายใต้สญ
ั ญาจ้าง โดยเฉพาะองค์การมหาชนที่มกี าหนด
ระยะเวลาสิน้ สุดในการดาเนินภารกิจและองค์การมหาชนที่
มี ข นาดเล็ ก ต่ า งประสบปั ญหาเรื่อ งการไหลออกของ
เจ้ า หน้ า ที่ อ ยู่ ต ลอดเวลา ซึ่ ง เป็ นไปตามแนวความคิ ด
Maslow (1970) เกี่ ย วกั บ ค วาม ต้ อ งก ารข อ ง ม นุ ษ ย์
โดยเฉพาะค่าตอบแทนความมันคงในหน้
่
าที่การงาน และ
โอกาสความก้า วหน้ าในอาชีพ ถือ เป็ น แรงจูงใจส าคัญ ใน
องค์ ก าร นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาของ
Junphet,K. and Pasunon,P. (2016) ที่ พ บ ว่ า โอ ก า ส
ความก้าวหน้าในการทางานถือเป็ นปั จจัยแรงจูงใจที่ส่งผล
ต่อการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารการพัฒนา
พืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยังยื
่ น (องค์การมหาชน)
การจัดการดานงบประมา ระบบบริหาร
การเงิน การบัญชี และงบประมาณขององค์การมหาชนควร
เน้นรูปแบบความคล่องตัวและเป็ นอิสระกว่าระบบราชการ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Siriprakrob,P. (2 1 ) ที่เห็น
ว่าระบบงบประมาณองค์การมหาชนมีความเป็ นอิสระแต่
องค์ ก ารควรมีก ารควบคุ ม ด้ ว ยกฎระเบีย บบางอย่ า งที่
สาคัญๆ ทีเ่ ป็ นการเฉพาะเรือ่ งเท่านัน้
การกากับดูแ แ ะการตรวจสอบ ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า หน่วยงานทีท่ อ่ี านาจในการกากับดูแลควร
เข้าใจบริบทขององค์การมหาชน ควรมีบทบัญญัตเิ ฉพาะว่า
ด้วยเรื่องการตรวจสอบองค์การมหาชนที่จดั ตัง้ ขึน้ โดยพระ
ราชกฤษฎีกาเป็ นการเฉพาะโดยไม่นาระเบียบราชการมา
ใช้ สอดคล้อ ง Paolo Fedele (2 ) ศึก ษาเรื่อ ง การ
แบ่ ง แยกอ านาจ การควบคุ ม ตนเองและข้ อ ตกลงการ
ควบคุ ม ตนเอง พบว่า หน่ วยงาน สมัย ใหม่ นั น้ ควรมี
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หลากหลายรูปแบบและไม่ใช้วธิ กี ารควบคุมแบบหน่ วยงาน
ราชการแบบปกติโดยทัวไป
่ และสอดคล้องการศึกษาของ
Jan Wynen, Koen Verhoest, Edoardo Ongaro, Sandra
van Thiel (2014) พบว่า วัฒ นธรรมที่มุ่งเน้ น นวัต กรรม
ความเป็ น อิส ระในการบริห ารจัด การระดับ สูง และการ
ควบคุม ผลการปฏิบ ตั ิง านทีด่ สี ง่ ผลให้การดาเนินงานของ
องค์การมหาชนเป็ นไปในทางบวก
ขอเสนอแนะ
1 ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย
1.1 ผูก้ าหนดนโยบายควรพิจารณาถึงเหตุผล
และความจาเป็ นในการจัดตัง้ องค์การมหาชนให้มบี ทบาท
และภารกิจ ที่ไม่ซ้ า ซ้อ นกับ ภารกิจ ของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ เนื่องจากยังมีภารกิจขององค์การมหาชน
ที่ ใ ห้ บ ริก ารสาธารณะเฉพาะด้ า น ในกรณี ห ากมีค วาม
ซ้าซ้อนกับหน่ วยงานอื่นในภายหลัง รัฐควรต้องพิจารณา
ด้วยว่าหากภารกิจอันมีความมีความซ้าซ้อนจาเป็ นต้องใช้
ความเชี่ ย วชาญเฉพาะควรโอนภารกิ จ ดัง กล่ า วมายัง
องค์ ก ารมหาชนที่ ร ับ ผิ ด ชอบโดยตรงโดยท าการควบ
รวมเข้าด้วยกัน
1.2 บทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับวัตถุประสงค์และ
อานาจหน้ าที่ขององค์ก ารมหาชนจะต้องมีค วามสัม พัน ธ์
ในทางเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการ
จัดตัง้ องค์การมหาชนตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จัด ตัง้ กับ อ านาจหน้ า ที่ห ลัก ๆ ขององค์ก ารมหาชนยัง มี
ความไม่ชดั เจนเกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งทีม่ ไิ ด้กาหนดไว้ในกฎหมาย
1.3 ควรห้ามมิให้กรรมการโดยต าแหน่ งที่ม า
จากส่วนราชการไปดารงตาแหน่ งประธานกรรมการบริหาร
หรือ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ใ นเวลาเดีย วกัน หรือ นั ง่ ใน
ต าแหน่ ง กรรมการองค์ก ารมหาชนหลายแห่ ง เพื่อ มิให้
ขัดแย้งกับหลักบริษทั ภิบาล (good corporate governance)
ที่มุ่ ง เน้ น ความยุ ติธ รรม ความเท่ า เทีย มกัน ความคุ้ม ค่ า
ความโปร่งใส และรับผิดชอบในการบริหารจัดการองค์การ
มหาชน
1.4 รัฐ บาลจะต้ อ งมีน โยบายและแนวทางที่
ชัดเจนเกีย่ วกับระยะเวลาในการจัดทาบริการสาธารณะของ
องค์มหาชนแต่ละประเภทว่าเป็ นภารกิจทีม่ งุ่ ผลสัมฤทธิ ์ ใน
ระยะใดอย่างชัดเจนเพื่อทีไ่ ด้กาหนดนโยบายในการบริหาร
จัด การองค์ ก ารมหาชนให้ เหมาะสมกับ ภารกิ จ ที่ไ ด้ ร ับ
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มอบหมาย และสามารถก าหนดแผนการด าเนิ น งาน
และแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ องและมี
ประสิทธิภาพ
1.5 สมควรกาหนดเกณฑ์มาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับ การประเมิน ผลการปฏิบ ตั ิงานให้ม ีค วามหลากหลาย
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ องค์ก ารมหาชนแต่ละแห่ง
เพื่อให้ เหมาะสมกับ กิจ กรรมขององค์ก ารมหาชนแต่ ล ะ
ลัก ษณะ นอกจากนี้ สมควรก าหนดเกณฑ์ ใ นการจ่ า ย
ค่าตอบแทนผู้บริหารและผู้ป ฏิบตั ิงานตามความสามารถ
และผลสาเร็จที่เกิดขึ้นจากการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
รวมถึงเปิ ดโอกาสให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องได้มสี ่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
1.6 รัฐ บาลควรส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นให้
องค์การมหาชนมีการรวมตัวกันเพื่อกาหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการองค์กร ให้มคี วามเข้มแข็งและสามารถพัฒนา
ความร่วมมือหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เช่น หน่วยงาน
กพร ควรเป็ น เจ้าภาพในการจัดประชุม ผู้บ ริห ารองค์ก าร
มหาชนเป็ นประจ าทุ ก เดื อ นเพื่ อ รับ ั งความคิ ด เห็ น ที่

ประชุม และนามาแก้ไขปั ญหาตลอดจนพัฒนารูปแบบการ
จัดการองค์การมหาชนร่วมกันในอนาคต
2 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 การศึ ก ษารู ป แบบการจัด การองค์ ก าร
มหาชนครัง้ นี้ ผู้ศึก ษาเน้ นองค์การมหาชนที่จดั ตัง้ ขึ้นโดย
พระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ ศ
2 2 เท่านัน้ ไม่ได้ทาการศึกษาองค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้
ตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะ รวมถึงมหาวิทยาลัยทีอ่ ยูใ่ นการ
กากับของรัฐ ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายกับองค์การมหาชน ดังนัน้
งานวิจยั ในอนาคตควรมีการศึกษาองค์การมหาชนประเภท
อื่นๆ เพิม่ เติม เพือ่ ให้มคี วามครอบคลุมมากยิง่ ขึน้
2.2 การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการองค์การ
มหาชนครัง้ นี้ ใช้วธิ กี ารสังเคราะห์แบบวิภาษวิธ(ี Dialectic)
ซึ่ งเป็ น วิ ธี ก ารสั ง เค ราะห์ เชิ ง คุ ณ ภ าพ (Qualitative
Synthesis) ครัง้ ต่อไปควรใช้วธิ กี ารสังเคราะห์เชิงปริมาณ
(Quantitative Synthesis) ด าเนิ น การควบคู่ ไ ปเพื่อ จะได้
ข้อมูลทีม่ คี วามครบถ้วนมากยิง่ ขึน้
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