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                   คอรร์ปัชนักบัการพฒันารฐัวิสาหกิจ * 
Corruption and State - Owned Enterprise Development 

              --------------------------------------- 
1.ค าน า   

รฐัวสิาหกจิ เป็นหน่วยงานของรฐัที่มีข้อครหาจากการด าเนินงานที่ไม่มปีระสทิธภิาพ แรงงานมี
ประสทิธภิาพต ่าขณะทีต่้นทุนการด าเนินงานสูงเมื่อเทยีบกบัธุรกจิเอกชนในอุตสาหกรรมเดยีวกนั ส่งผลให้
เกิดการขาดทุน ผลตอบแทนการลงทุนต ่ากว่าที่ควรจะเป็น รวมทัง้ผลผลติที่เป็นสนิค้าหรอืบรกิารยงัมี
คุณภาพต ่า รฐัวสิาหกจิหลายแห่งจงึมปีญัหาหน้ีสนิเป็นภาระแก่งบประมาณแผ่นดนิ การด าเนินงานกข็าด
ความโปรง่ใสi มตีน้ทุนการเงนิและตน้ทุนในการลงทุนสูง หรอืใชท้รพัยากรขององคก์รมากเกนิความจ าเป็นii 
หรอืมกีารเลอืกลงทุนในสิง่ทีไ่ม่เหมาะสม (Wrong Choice) นอกจากน้ียงัมปีญัหาการถูกแทรกแซงจากฝ่าย
การเมอืงไดง้่าย เป็นการท าลายโอกาสทีจ่ะไดร้บัสนิคา้หรอืบรกิารทีด่ขีองประชาชนและของประเทศในการ
ใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดเพื่อการพฒันา iii บทความน้ีจึงมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะวิเคราะห์ให้เห็นว่า
อุปสรรคในการพฒันารฐัวิสาหกิจท่ีส าคญันัน้ เป็นผลมาจากการคอรร์ปัชนัของผู้มีอ านาจทาง
การเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบัรฐัวิสาหกิจในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้บุคลากรใน
รฐัวิสาหกิจเอง โดยเน้นท่ีคอรร์ปัชนัขนาดใหญ่ 
 

2. ปัญหาและโอกาส 

รฐัวสิาหกจิ เป็นหน่วยงานของรฐัทีม่คีวามส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ เนื่อง 

จากรฐัวสิาหกจิส่วนมากผลติสนิคา้และใหบ้รกิารทีเ่กีย่วกบัสาธารณูปโภคและปจัจยัพืน้ฐานทีจ่ าเป็น เช่น 

พลงังาน การขนส่ง การผลติและจ่ายกระแสไฟฟ้า น ้าประปาและธนาคาร เป็นต้น ในปี 2557 รฐัวสิาหกจิ

ของไทยมจี านวน 56 แห่ง มกีารจา้งพนกังานในต าแหน่งต่างๆ รวมกนัทัง้สิน้กว่า 2.7 แสนคน รฐัวสิาหกจิ

มรีายไดร้วมกนัสูงถงึรอ้ยละ 44 ของรายไดป้ระชาชาต ิ (เทยีบกบัเพยีงรอ้ยละ 35 ในปี 2553) สนิทรพัยท์ี่

รฐัวสิาหกจิเป็นเจา้ของหรอืเป็นผูบ้รหิารมมีลูค่ารวมกนัสูงถงึ 12 ลา้นลา้นบาท หรอืเท่ากบัรายได้

ประชาชาตใินแต่ละปีงบประมาณรายจ่ายของรฐัวสิาหกจิในแต่ละปีคดิเป็นประมาณสองเท่าของงบประมาณ

ของรฐับาล มเีงนิสดรวมกนักว่า 4.8 แสนลา้นบาท ในแต่ละปีรฐัวสิาหกจิมงีบลงทุนรวมกนัราว 2.7 แสน

ลา้นบาท และถ้ามองไปในอนาคตแลว้รฐับาลจะยงัคงใชร้ฐัวสิาหกจิเป็นเครือ่งมอืลงทุนในโครงการเมกะโปร

เจกตอ์กีมาก ส่งผลใหภ้าครฐัวสิาหกจิจะมขีนาดใหญ่ขึน้ไปอกีเมือ่เทยีบกบัขนาดของระบบเศรษฐกจิไทยiv 

  

* โดย ดร. มานะ  นิมติรมงคล  เลขาธกิาร องคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย), 3 มกราคม 2558 
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รฐัวสิาหกจิแต่ละแห่งจะมงีบประมาณเพื่อการลงทุนทีก่่อใหเ้กดิการจดัซือ้จดัจา้งจ านวนมาก รวม 

ถงึงบประมาณเพื่อกจิกรรมอื่นๆ เช่น งบการตลาด งบช่วยเหลอืสงัคม หรอืงบประชาสมัพนัธ ์ ในบางกรณี

เมือ่รฐัวสิาหกจิตอ้งการผลกัดนัใหเ้กดิการลงทุนหรอืด าเนินการในเชงิธุรกจิ แต่มขีอ้จ ากดัทีท่ าให้

รฐัวสิาหกจิตอ้งพึง่พาเอกชน เช่น ทกัษะ/เทคโนโลย ี หรอืทรพัยากร เช่น เงนิทุน/บุคคลากร/เครอืขา่ย 

ท าใหร้ฐัวสิาหกจิตอ้งมกีารมอบหมายใหเ้อกชนเขา้มาเป็นผูด้ าเนินการแทน ในรปูของการใหส้มัปทาน 

เช่น สมัปทานป่าไม ้สมัปทานเหมอืงแร ่สมัปทานสุรา สมัปทานเดนิรถ สมัปทานน ้าประปา สมัปทานรงั

นก สมัปทานทางด่วน เป็นตน้ v  

บางกรณทีีร่ฐัวสิาหกจิไดด้ าเนินการเชงิธุรกจิรว่มกบัเอกชนและก่อใหเ้กดินิตสิมัพนัธ์ ทีท่ าให้

เอกชนไดร้บัสทิธใินการแสวงหาผลประโยชน์ไดแ้ต่เพยีงผูเ้ดยีว (Exclusive right) อยา่งผกูขาดหรอืกึง่

ผกูขาดเช่นเดยีวกบัการไดร้บัสมัปทานต่มกีารเรยีกชื่อและวธิกีารใหส้ทิธเิหล่านี้ต่างกนัออกไป เช่น การ

ออกใบอนุญาต (License) ในกจิการโทรคมนาคม การให ้ “โควตา้” สลากกนิแบ่งรฐับาล (ผูไ้ดร้บัโควตา้

จะไดร้บัสลากกนิแบ่งรฐับาลจ านวนหน่ึงเพื่อการจดัจ าหน่ายโดยไมจ่ ากดัพืน้ที)่ การแต่งตัง้ใหเ้ป็น “ผูค้า้

ส่งยาสบู” ของโรงงานยาสบู (ผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้จะมสีทิธผิกูขาดหรอืกึง่ผกูขาดในเขตตลาดทีก่ าหนดหรอื

อาจจะทัว่ประเทศกไ็ด)้ สทิธใินการเช่าทีด่นิของการรถไฟหรอืทีร่าชพสัดุทีม่อียูท่ ัว่ประเทศ การ

ด าเนินงานภายใต ้ “พรบ.ว่าดว้ยการใหเ้อกชนเขา้รว่มการงาน” หรอืในกรณขีอง อสมท. ทีเ่ป็นเจา้ของ

คลื่นความถีว่ทิย ุโทรทศัน์ กอ็าจมกีารใหเ้อกชนน าคลื่นความถีไ่ปใช ้แลว้เรยีกเกบ็ “ค่าสมัปทาน” “ค่าใช้

คลื่นของรฐั” “ค่าเช่าเวลา” ตามแต่กรณ ี  นอกจากนี้รฐัวสิาหกจิยงัเปิดใหบุ้คคลภายนอกหาประโยชน์จาก

ทรพัยส์นิของรฐัวสิาหกจิโดยตรง เช่น การเช่าทีด่นิ เป็นต้นvi 

ดงันัน้การด าเนินโครงการหรอืการเปลี่ยนแปลงนโยบายใดๆ ของรฐัวสิาหกจิจงึมผีลกระทบทัง้ใน
ทางบวกและทางลบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเลีย่งไม่ได้ ดว้ยเหตุผลทีก่ล่าวมาท าใหร้ฐัวิสาหกิจ
เป็นแหล่งแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของบุคลากรภายในองค์กร ตัง้แต่คณะกรรมการฯ 
ผู้บริหารไปจนถึงเจ้าหน้าท่ีระดับต่างๆ แต่ร้ายท่ีสุดคือรัฐวิสาหกิจกลายเป็นท่ีสนใจของ
นักการเมืองและเอกชนท่ีจะเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์ทัง้ทางการเมืองและทางเศรษฐกิจ ท าให้
รฐัวิสาหกิจกลายเป็นทัง้โอกาสและปัญหาส าคญัในเรื่องคอรร์ปัชนั  
 
3. พฤติกรรมคอรร์ปัชนัในรฐัวิสาหกิจ 
 คอรร์ปัชนัทีด่ ารงอยูใ่นรฐัวสิาหกจิ เกดิขึน้จากความสมัพนัธข์องนักการเมอืง เจา้หน้าทีข่องรฐัและ
นักธุรกจิ ที่มกีารร่วมมอืสมยอมหรอืมกีารแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กนั กล่าวคอื นักการเมอืงหวงัที่จะได้รบั
การสนับสนุนร่วมมอืในการหาช่องทางคอรร์ปัชนัหรอืช่วยปกปิดพฤตกิรรมทีค่อรร์ปัชนัทีไ่ดก้ระท าไป หรอื
ช่วยผลกัดนัการด าเนินการในรฐัวสิาหกจิในแนวทางที่ตนต้องการ เจา้หน้าทีข่องรฐักแ็สวงหาโอกาสใหไ้ดร้บั
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การแต่งตัง้เข้าสู่ต าแหน่งที่ส าคญัหรอืสูงขึ้นหรอืมคีวามมัน่คงในหน้าที่หรอืมสี่วนแบ่งในผลประโยชน์ที่
เกดิขึน้ ขณะทีค่อรร์ปัชนัจะช่วยใหน้ักธุรกจิเอกชนเกดิความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัหรอืสามารถแสวงหาค่า
เช่าทางเศรษฐกจิไดม้ากขึน้ จรงิอยู่ว่าเจา้หน้าทีข่องรฐัอาจร่วมมอืกบันักธุรกจิในการคอร์รปัชนัตามล าพงัได ้
แต่ในการคอร์รปัชนัขนาดใหญ่จ าเป็นต้องอาศัยสายสมัพนัธ์เพื่อให้เกิดการยนิยอมจากนักการเมอืงผู้มี
อ านาจvii    
 นิพนธ์ พัวพงศกรและคณะviii เห็นว่าผลประโยชน์ของนักการเมืองที่เกิดจากการคอร์รปัชัน
นอกจากเป็นเงนิสนิบนแล้วยงัอาจเกิดผลประโยชน์ทบัซ้อนจากการที่ตนเองหรอืพวกพ้อง ญาติมติร เป็น
เจา้ของกจิการที่ได้รบัการเอื้อประโยชน์โดยมชิอบนัน้ และยงัอาจเกดิการเอื้อผลประโยชน์แก่พวกพ้องและ
พรรคการเมอืงที่กลายเป็นผลประโยชน์ทางการเมอืงอีกด้วย นอกจากนี้การที่อ านาจทางการเมอืงมกีาร
เปลีย่นแปลงบ่อย จงึเปิดโอกาสใหม้เีครอืข่ายกลุ่มใหม่เขา้มามอี านาจแทนกลุ่มเก่าไดเ้สมอ การคอรร์ปัชนัจงึ
ไม่ได้ผูกขาดกบัข้าราชการหรอืนักการเมอืงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ท าให้นักการเมอืงและนักธุรกิจที่ร่วมมอืกนั 
ตอ้งพยายามควบคุมการจดัสรรผลประโยชน์ใหไ้ดม้ากทีสุ่ดและเรว็ทีสุ่ด 
 จากการศกึษาพบว่า พฤตกิรรมการเขา้แสวงหาผลประโยชน์ในรฐัวสิาหกจิ  มกักระท าโดย 
 1) การแต่งตัง้พรรคพวกเข้าเป็นกรรมการรฐัวิสาหกิจเพื่อมุ่งตอบแทนแก่กนัหรอืมุ่งสร้างสาย
สมัพนัธเ์พื่อการแสวงหาผลประโยชน์ 
 2) คณะกรรมการฯ หรอืผู้บรหิาร มพีฤตกิรรมที่รเิริม่ เสนอ จดัท าหรอือนุมตัโิครงการของรฐัเพื่อ
ผลประโยชน์แก่ตนหรอืพวกพอ้ง  
 3) คณะกรรมการฯ หรอืผู้บรหิาร มพีฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่แทรกแซงการตดัสินใจของ
เจ้าหน้าที่อื่น ในการใช้อ านาจตามต าแหน่งหน้าที่หรอืโดยการใช้อิทธพิลส่วนตวัเพื่อให้การสนับสนุนแก่
บุคคลภายนอก โดยการเขา้มสี่วนโน้มน้าวการตดัสนิใจดา้นนโยบายซึ่งผูก้ระท ามสี่วนไดเ้สยีอยู่ 
 ผู้เขยีนยงัพบว่า บ่อยครัง้ที่ทรพัยากรของรฐัวสิาหกิจถูกจดัสรรไปเพื่อสนับสนุนนโยบายทาง
การเมอืง เช่น ระหว่างปี พ.ศ. 2553 – 2555 รฐัวสิาหกจิ 18 แห่ง ใชเ้งนิรวมกนักว่า 4 แสนลา้นบาทเพื่อ
สนบัสนุนโครงการไทยเขม้แขง็ กรณโีครงการบา้นเอื้ออาทรทีส่่งผลใหก้ารเคหะแห่งชาตติ้องขาดทุนสะสมนับ
มาจนถงึวนันี้ หรอืกรณทีีก่ารบนิไทยและการท่าอากาศยานไทยต้องลงทุนสรา้งสนามบนิและเปิดเสน้ทางการ
บนิทีไ่มคุ่ม้ค่าทางเศรษฐกจิเพื่อเอาใจนกัการเมอืงทอ้งถิน่ จนขาดทุนและปิดตวัไปในหลายจงัหวดั 
 ผาสุก พงษ์ไพจติรและคณะix อธบิายว่า คอรร์ปัชนัขนาดใหญ่เกดิขึน้ได้โดยอาศยัความร่วมมอื
ของนักการเมอืง เจา้หน้าทีข่องรฐั และนักธุรกจิ ด้วยการใช้อทิธพิลทางการเมอืง การหาช่องทางหรอืสรา้ง
เงื่อนไขใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนให้เกดิการคอรร์ปัชนัจนท าใหผ้ลการด าเนินโครงการของรฐัถูกบดิเบอืนไป และ
ด้วยบทบาทและอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างองค์กร รวมทัง้กฎหมาย กฎ ระเบียบของรัฐที่ท าให้
คณะกรรมการรฐัวิสาหกิจและเจ้าหน้าของรฐัวิสาหกิจเป็นศูนยก์ลางในการด าเนินโครงการต่างๆ 
ของรฐัวิสาหกิจ พวกเขาได้กลายเป็นผู้ประสานผลประโยชน์ระหว่างนักการเมืองและนักธรุกิจด้วย 
ดงันัน้การแสวงหาผลประโยชน์ในโครงการขนาดใหญ่ของรฐัจะท าไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือ
ของคณะกรรมการฯหรือผู้บริหารระดบัสูงของรฐัวิสาหกิจ เราจงึพบเหน็กรณีที่นักการเมอืงผู้มอี านาจ
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ในการก ากบัดแูลรฐัวสิาหกจิ แต่งตัง้พวกพอ้งของตนเขา้มาเป็นกรรมการรฐัวสิาหกจิ ในลกัษณะของการตอบ
แทนผลประโยชน์กนัตลอดมา  
 ในบรบิทของประเทศไทย นกัการเมอืงมพีฤตกิรรมการคอรร์ปัชนัสูง พวกเขาพยายามทีจ่ะครอบง า
และมอีทิธพิลเหนือเจา้หน้าที่ของรฐั ขณะที่ผู้บรหิารระดบัสูงของรฐัวสิาหกิจก็ไม่เขม้แขง็พอที่จะต้านทาน
และถ่วงดุลย์พฤติกรรมที่คอร์รปัชนัของนักการเมอืงได้ นักการเมอืงจงึสามารถแทรกแซงการท างานของ
ผูบ้รหิารเหล่านัน้ ผ่านคณะกรรมการฯ และผูบ้รหิารระดบัสูงได้x  และดว้ยความสมัพนัธร์ะหว่างนักการเมอืง
กบัเจา้หน้าที่ของรฐัทีเ่ป็นไปอย่างไม่เท่าเทยีมกนักล่าวคอืนักการเมอืงเป็นผูบ้งัคบับญัชาส่วนเจา้หน้าทีข่อง
รฐัเป็นผู้ใต้บงัคบับญัชา นักการเมอืงเป็นผู้ออกค าสัง่ เจ้าหน้าที่ของรฐัรบัไปปฏิบตัิ อีกทัง้พวกเขายงัมี
อิทธิพลต่อการแต่งตัง้โยกย้ายต าแหน่งด้วย ภาวะเช่นนี้ท าให้นักการเมอืงมอี านาจต่อรองที่เหนือกว่า 
“เจา้หน้าทีข่องรฐั” xiท าให้เกดิความสมัพนัธเ์ชงิอุปถมัภ ์ซึ่งกค็อืเจา้หน้าทีข่องรฐัในฐานะของ “ลูกน้อง” หรอื
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาที่ต้องการความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานจากนักการเมอืงในฐานะของ “เจา้นาย” ที่หวงัจะ
ไดร้บัการสนบัสนุนช่วยเหลอืการงานเป็นกรณีพเิศษหรอืบรกิารอื่นๆ ในทีสุ่ดพฤตกิรรมเช่นนี้ไดส้นับสนุนให้
เกดิเครอืข่ายอุปถมัภ์ขึน้ xiiและที่ต้องมกีารสรา้งเครอืข่ายก็เพราะว่า การสมรูร้่วมคดิกระท าการคอรร์ปัชนั
เป็นหมูค่ณะจะท าใหเ้กดิความไวว้างใจกนั ขณะทีก่ารตรวจจบัและการป้องกนัคอรร์ปัชนักจ็ะท าไดย้าก xiii 
  ในรฐัวสิาหกจิยงัมพีฤตกิรรมคอรร์ปัชนัทีไ่ดม้นีวตักรรมเพื่อหลกีเลีย่งการตรวจจบัและการถูก
ลงโทษตามกฎหมายที่เรยีกว่า “คอร์รปัชนัเชงิระบบ” (Systematic corruption) ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ี
อาศยัอ านาจในการก าหนดนโยบายสาธารณะและอ านาจในการก ากบัดูแลรฐัวิสาหกิจของ
นักการเมือง ไปสร้างเง่ือนไขเพ่ือสนับสนุนการคอร์รปัชัน ในรูปของการออกนโยบายหรือ
แนวทางให้เจ้าหน้าท่ีของรฐัวิสาหกิจน าไปด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี นโยบายเหล่านัน้จะ
ได้รบัการพิจารณาอนุมติัและผลกัดนัตามขัน้ตอนของรฐัวิสาหกิจ จนผลของนโยบายเช่นว่านัน้
กลายเป็นการคอรร์ปัชนัท่ีถกูกฎหมาย (Legalized Corruption) คือให้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการรฐัวิสาหกิจและเข้าสู่ข ัน้ตอนด าเนินงานโดยผู้บริหารระดบัสูง จากนัน้ก็มกีาร
ช่วยเหลือให้เอกชนที่เป็นพวกพ้องหรอืเครอืข่ายของนักการเมอืงหรอืเจ้าหน้าที่ของรฐัวิสาหกิจที่มี
อ านาจ ได้เข้าท าสญัญาจดัซื้อจดัจ้างกับรฐัวิสาหกิจหรอืได้รบัสัมปทานหรอืสิทธิที่มจี านวนจ ากัดที่
รฐัวสิาหกจิจดัสรรให ้โดยมผีลประโยชน์แลกเปลี่ยนซึ่งกนัและกนัจากความร่วมมอืระหว่างนักการเมอืง 
ขา้ราชการ และนกัธุรกจิภายใต้ตลาดทีไ่ม่สมบูรณ์ คอืการสรา้งการกดีกนัหรอือุปสรรคกดีขวางคู่แข่งขนั
ทัว่ไป ซึง่ในทีสุ่ดแลว้วตัถุประสงคท์ีด่แีละถูกกล่าวอา้งเพื่อใหม้กีารด าเนินโครงการหนึ่งๆของรฐัวสิาหกจิ
ในตอนเริม่ตน้ จะถูกบดิเบอืนไปจนไมส่ามารถบรรลุวตัถุประสงคน์ัน้ๆได้ 
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ภาพท่ี 1 พฤตกิรรมและความสมัพนัธร์ะหว่างนกัการเมอืง เจา้หน้าทีข่องรฐัและนกัธุรกจิเอกชน 
ทีม่า : มานะ นิมติรมงคล, 2554xiv น.289 

 

 
 
 

 
จากภาพที่ 1 แสดงถึงพฤติกรรมและความสัมพันธ์ ระหว่างนักการเมือง เจ้าหน้าที่ของ

รฐัวิสาหกิจและนักธุรกิจเอกชนที่มีการสมยอมกันจนน าไปสู่การคอร์ร ัปชัน ด้วยการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกนัและกนั การคอร์รปัชนัเชงิระบบในรฐัวสิาหกิจสามารถกระท าได้โดย
อาศยัการสรา้งเงือ่นไขเพื่อสนบัสนุนการคอรร์ปัชนัของนกัการเมอืงขึน้มาก่อน ดว้ยการออกเป็นนโยบาย
หรอืแนวทางให้คณะกรรมการฯและผู้บรหิารระดบัสูงของรฐัวิสาหกิจน าไปปฏิบตัิตามอ านาจหน้าที ่
เพื่อใหน้โยบายของนกัการเมอืงมผีลทางกฎหมาย กฎ ระเบยีบของรฐัและรฐัวสิาหกจิต่อไป 
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4. ปัจจยัท่ีท าให้เกิดการคอรร์ปัชนั 
 คอรร์ปัชนัที่พบเหน็ได้ในรฐัวสิาหกจิมทีัง้คอรร์ปัชนัในเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ (Petty Corruption) และ
คอรร์ปัชนัขนาดใหญ่ (Grand Corruption) คอรร์ปัชนัเหล่านี้ลว้นส่งผลต่อการพฒันาทีส่ าคญัของประเทศ
ในทางใดทางหนึ่ง โดยคอรร์ปัชนัสามารถเกดิขึน้ภายใตป้จัจยัทีแ่ตกต่างกนัไป คอื 

1) อ านาจหน้าที่ของเจา้หน้าที่ของรฐัในการอนุญาตให้ละเว้นจากการปฏบิตัิตามกฎ ระเบยีบ
ของราชการ และอ านาจในการสรรผลประโยชน์หรอืสทิธใินทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดัของรฐั xv 

2) ช่องว่างของกฎ ระเบยีบราชการ ความลา้หลงัของโครงสรา้งธุรกจิทีร่ฐัดูแลและการขาดกลไก
การก ากบัดแูลทีด่ ี 

3) บรบิททางการเมอืง ก็เป็นปจัจยัให้นักการเมอืงใช้อ านาจหน้าที่ไปแสวงหาผลประโยชน์ทัง้
ทางการเมอืงและเศรษฐกจิ ทัง้เพื่อตนเองและพวกพอ้ง  

4) บรบิททางเศรษฐกจิและสงัคมภายใต้กระแสโลกาภวิตัน์ท าให้มกีารเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
การรบัรูแ้ละทศันะคตขิองสงัคม รวมถงึความตอ้งการและกลไกของตลาด ท าใหน้กัการเมอืงและนักธุรกจิ
เอกชนอาศยัการเปลีย่นแปลงเหล่านัน้มาสรา้งเป็นเงือ่นไขของการวางแผนตระเตรยีมเพื่อการคอรร์ปัชนั  

5) ปญัหาเชงิโครงสรา้งของรฐัวสิาหกจิ  
5.1 ปญัหาการมวีตัถุประสงคใ์นการด าเนินงานทีม่อียูห่ลากหลายของรฐัวสิาหกจิ  
ซึง่อาจมาจากเป้าหมายแรกเริม่ในการจดัตัง้รฐัวสิาหกจิเอง เป้าหมายจากการเป็นหน่วยงานของ

รัฐและใช้เงินลงทุนของรัฐ เป้าหมายจากหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กระทรวงการคลงั กระทรวงต้นสงักดัของรฐัวสิาหกจินัน้ๆ สคร. สภาพฒันฯและรฐัสภา เป็นต้น รฐัวสิาหกจิ
ยงัอาจมีเป้าหมายของตนเองหรือเป้าหมายของผู้มีอ านาจในแต่ละยุคสมยัด้วยxviรัฐวิสาหกิจจึงต้อง
ด าเนินงานหรอืท าธุรกจิไปพรอ้มกบัการตอบสนองวตัถุประสงค์ที่หลากหลายมากกว่าการแสวงหาก าไร
สงูสุดเหมอืนธุรกจิเอกชนxvii  

การมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายท าให้เกิดปญัหาที่ซับซ้อนและยากที่จะบรหิารจดัการของ
ผู้เกี่ยวขอ้งxviiiเช่น การชี้ว่าโครงการประเภทไหนที่รฐัวสิาหกจิควรท าหรอืไม่ แค่ไหน อย่างไร เป็นต้น
ช่องว่างของการมีวตัถปุระสงค์ในการด าเนินงานท่ีหลากหลาย ท าให้ทรพัยากรของรฐัวิสาหกิจ
จ านวนมากถกูใช้ไปในการสร้างผลผลิตท่ีตอบสนองเป้าหมายทางการเมือง (Political Goods) 
มากกว่าการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม จนบางครัง้ท าให้รฐัวิสาหกิจในช่วงขณะหนึ่งต้องทุ่มเท
ทรพัยากรเพื่อด าเนินการบางอย่างหรอืตัง้ราคาสินค้าหรอืบรกิารของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์ทาง
การเมอืงหรอืพรรคการเมอืงทีม่อี านาจในรฐับาลขณะนัน้ แมร้ฐัวสิาหกจิจะขาดทุนกต็ามxix  

การมวีตัถุประสงคท์ีห่ลากหลายยงัเปิดใหม้ชี่องว่างใหผู้บ้รหิารหรอืผูม้อี านาจทีฉ้่อฉลสามารถ
เลือกเอาวตัถุประสงค์บางประการที่เป็นประโยชน์กบัตนมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่ อด าเนินการในสิ่งที่ตน
ต้องการหรอืเป็นข้ออ้างการปฏเิสธความรบัผดิชอบ (Accountability) ต่อการตดัสนิใจด าเนินโครงการ
ใดๆ ทีอ่าจเกดิผลกระทบอยา่งมนียัยะส าคญัต่อรฐัวสิาหกจิ xx 
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5.2 ปญัหาความเป็นเจา้ของ (Ownership)  
กล่าวได้ว่าประชาชนเป็นเจ้าของรฐัวิสาหกิจและรฐับาลในฐานะตวัแทนของประชาชนท า

หน้าทีเ่ป็นผูบ้รหิารรฐัวสิาหกจิผ่านคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิxxiแม้ว่าโดยหลกัการน้ี “คณะกรรมการฯ
ต้องท าหน้าท่ีโดยค านึงถึงความผาสุกของปวงชนและประชาชนเป็นท่ีตัง้...และท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ” แต่ในความเป็นจริงแล้วคณะกรรมการฯ เหล่าน้ียงัมีความเป็นปัจเจกชน ย่อมท า
ให้พวกเขามีการตัดสินใจหรือกระท าการไปเพ่ือตอบสนองต่อปัจจัยท่ีสนับสนุนตนเข้าสู่
ต าแหน่ง แทนท่ีจะท างานอย่างมีประสิทธิภาพและค านึงถึงความผาสุกของประชาชน ย่ิงหาก
เป็นบคุคลท่ีไม่มีคณุสมบติัท่ีเหมาะ สมต่อการปฏิบติัหน้าท่ี ย่ิงท าให้เกิดความด้อยประสิทธิภาพ
ในการท าหน้าท่ีขึ้นไปอีกxxii  

จรงิอยูถ่งึแมป้ระชาชนจะเป็นเจา้ของรฐัวสิาหกจิแต่กเ็ป็นโดยนามธรรม การบรหิารจดัการต้อง
กระท าผ่านตวัแทนคอื รฐับาล นักการเมอืง ตวัรฐัวสิาหกจิเอง คณะกรรมการฯ ผูบ้รหิารหรอืของบรรดา
บุคลากรในรฐัวสิาหกิจนัน้ๆ ท าให้ฝ่ายต่างๆ เหล่าน้ีกลายเป็นผู้มสี่วนได้เสยีจากการด าเนินการของ
รฐัวสิาหกจิทัง้สิน้ ดงันัน้จงึเกดิปญัหาว่า ในขณะทีเ่จา้ของรฐัวสิาหกจิหรอืประชาชนต้องการผลประโยชน์
สงูสุดจากการท าหน้าทีข่องบรรดาตวัแทนในรฐัวสิาหกจิ แต่ขณะเดียวกนับรรดาตวัแทนกม็กัจะพยายาม
แสวงหาผลประโชน์เพื่อตนเองให้มากทีสุ่ดจากอ านาจหน้าทีท่ี่มอียู่ xxiiiต่างจากธุรกจิเอกชนที ่“เจา้ของ” 
หรอืผูถ้อืหุน้มแีรงจงูใจและอ านาจสทิธขิาดในการเขา้ควบคุม ตรวจสอบ ก าหนดทศิทางการด าเนินงาน 
รวมถงึจดัสรรผลประโยชน์ของธุรกจิ xxiv 
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ภาพท่ี 2 ความสมัพนัธข์องปญัหาเชงิโครงสรา้งของรฐัวสิาหกจิและนกัการเมอืงกบัการคอรร์ปัชนั 
           ในรฐัวสิาหกจิ 

ทีม่า : มานะ นิมติรมงคล, 2554 : 74 
 

 
 
 
 จากภาพที ่2 แสดงใหเ้หน็ว่าคอรร์ปัชนัในรฐัวสิาหกจินัน้ เกดิขัน้ภายใต้ปจัจยัภายในรฐัวสิาหกจิ
เองที่มีปญัหาเชิงโครงสร้างและลกัษณะเฉพาะตัวของรฐัวิสาหกิจที่มกีิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่
นักการเมอืงทีต่้องการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลทัง้ทางการเมอืงและเศรษฐกจิ จงึไดใ้ชอ้ านาจทาง
การเมอืงไปสรา้งเครอืข่ายอุปถมัภข์องตนขึน้ในรฐัวสิาหกจิ ภายใต้เงื่อนไขโครงสรา้งของรฐัวสิาหกจิเอง 
คือการแต่งตัง้คณะกรรมการรฐัวิสาหกิจและมีการแทรกแซงการแต่งตัง้ผู้บริหารในระดับล่างลงไป 
ขณะเดยีวกนักใ็ช้อ านาจทางทางการเมอืงในการก าหนดนโยบาย ผลกัดนันโยบายเพื่อให้เกดิโครงการที่
พวกตนตอ้งการ โดยอา้งเอาวตัถุประสงคบ์างอยา่งของรฐัวสิาหกจิทีเ่ป็นประโยชน์กบัตนและพวกพอ้ง จน
น าไปสู่การคอรร์ปัชนั วธิกีารแทรกแซงของนักการเมอืงนอกจากกระท าผ่านเครอืข่ายอุปถมัภข์องตนใน
รฐัวสิาหกจิแลว้บางครัง้กอ็าจมพีฤตกิรรมเขา้แทรกแซงโดยตรงดว้ย  
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5. ความเสียหายและผลกระทบระยะยาว 
การคอรร์ปัชนัเป็นทีม่าของการแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนทีม่ากเกนิจรงิ (Economic rent) 

จากรฐั ดงันัน้จงึเกดิความพยายามของนักการเมอืงและนักธุรกจิสาขาต่างๆ ที่จะแสวงหาโอกาส ด้วย

การเชื่อมโยงผลประโยชน์ของนักการเมอืงและนักธุรกจิเขา้ด้วยกนั จนท าให้รฐัมกีารก าหนดนโยบาย

หรอืด าเนินมาตรการทีเ่ป็นประโยชน์ของพวกพอ้งตนเองมากว่าผลประโยชน์ของสาธารณะซึง่เป็นเรื่องที่

ขดักบัหลกัธรรมาภบิาล จนน าไปสู่ปญัหาความไม่เสมอภาคในสงัคมและบ่อนท าลายโอกาสการพฒันา

ประเทศ ดว้ยอทิธพิลและการแลกเปลีย่นผลประโยชน์ของพวกพอ้งและเครอืข่ายอุปถมัภ์ทีค่รอบง าการ

บรหิารจดัการรฐัวสิาหกจินี้  ยงัก่อใหเ้กดิการคา้ทีผู่กขาดท าใหเ้กดิการแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม โดยเฉพาะ

กบัธุรกจิขนาดเลก็และกลางที่ไม่มเีงนิทุน เส้นสายหรอืพวกพ้อง เป็นการบดิเบอืนการกระจายรายได ้

บรษิทัเอกชนเองก็เกดิต้นทุนการด าเนินการสูงเกนิจรงิ บัน่ทอนแรงจงูใจในการพฒันาประสทิธภิาพและ

การใช้ทรพัยากรของรฐัอย่างไม่คุม้ค่า ประสทิธผิลของการด าเนินงานตามสมัปทานต ่ากว่าทีค่วรจะเป็น 

ราคาของสนิคา้หรอืบรกิารสงูเกนิจรงิเนื่องจากการแสวงหาผลประโยชน์จากสมัปทานและความพยายาม

เอาเปรียบรัฐหรือประชาชน ท าให้ธุรกิจขาดแรงจูงใจในการการพัฒนาศักยภาพและท าให้ขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของชาตลิดลงในอนาคต xxv 
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ภาพท่ี 3 แสดงความเชื่อมโยงของพฤตกิรรมทีค่อรร์ปัชนั ทีบ่่อนท าลายสภาพแวดลอ้มทางคุณธรรมและ 
ค่านิยมรว่มขององคก์ร จนน าไปสู่ประสทิธภิาพการด าเนินงานทีต่กต ่าของรฐัวสิาหกจิ 

ทีม่า : มานะ นิมติรมงคล, 2555 B 
 

 
 

 
จากภาพที ่3การคอรร์ปัชนัทีเ่กดิขึน้ในรฐัวสิาหกจิ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ

ประเทศชาตใินการพฒันาเศรษฐกจิและความมัน่คง ท าให้ประชาชนต้องเสยีโอกาสในการได้รบัสนิค้า
หรอืบรกิารทีม่คีุณภาพและราคาทีเ่หมาะสมจากการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิแลว้ตวัรฐัวิสาหกิจเองก็
เกิดปัญหาความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ และเสียโอกาสในการพฒันาองค์กรในระยะยาว 
พฤติกรรมการแทรกแซงของผู้มีอ านาจในการบรหิารจดัการหรือ การแต่งตัง้พวกพ้องเข้ามาเป็น
คณะกรรมการรฐัวสิาหกจิจนถงึการแทรกแซงการแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัต่างๆ นอกจากจะเป็นแบบอย่าง 
(Role model) ของการใช้ระบบอุปถมัภ์ เป็นแบบอย่างของการเขา้หาผูม้อี านาจของเจา้หน้าที่เพื่อให้
ตนเองมโีอกาสเข้าสู่ต าแหน่งที่ดขี ึ้นหรอืมคีวามมัน่คงในหน้าที่การงาน พฤติกรรมเหล่านี้ยงัสามารถ
น าไปสู่ปญัหาภาวะผู้น าล้มเหลว เนื่องจากผู้ที่เขา้สู่ต าแหน่งอาจไม่มคีวามรูค้วามสามารถที่เหมาะสม
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หรอืไม่เป็นที่ยอมรบัของบุคลากรอื่น ขณะที่บุคคลเหล่านี้ก็จะพยายามสร้างเครอืข่ายของตนในระดบั
ถดัๆหรอืขา้งเคยีงเพื่อใหเ้ครอืข่ายสามารถท างานตามวตัถุประสงค์ของพวกตนได้ สิง่เหล่านี้จะน าไปสู่
ความล้มเหลวในการบรหิารจดัการ โดยที่แบบอย่างของการสร้างเครือข่ายอุปถมัภแ์ละระบบพวก
พ้อง โดยปราศจากคณุธรรมจริยธรรมและพฤติกรรมท่ีคอรร์ปัชนัน้ี ในท่ีสุดจะกลายเป็นปัญหาเชิง
สถาบนัคือการบ่อนท าลายสภาพแวดล้อมทางคณุธรรม (Moral atmosphere) ให้ตกต า่ลงและสร้าง
ค่านิยมร่วมขององคก์ร ท่ีผิด จนมีผลบัน่ทอนประสิทธิภาพในการท างานและส่งเสริมพฤติกรรม
ท่ีคอรร์ปัชนัของบคุลากรระดบัต่างๆทัว่ไปในองคก์ร กลายเป็นปัญหาระยะยาวท่ียากจะแก้ไข  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
   

 การทีร่ฐัวสิาหกจิมกัต้องบรหิารงานเชงิธุรกจิซึง่ต่างไปจากหน่วยงานราชการทัว่ไปและต่างจาก
องคก์รธุรกจิเอกชนเพราะไม่สามารถค านึงถงึก าไรสูงสุดเพยีงอย่างเดยีวได้ ดงันัน้การควบคุมคอรร์ปัชนั
ในรฐัวสิาหกจิ จงึควรก าหนดมาตรการทีเ่หมาะสมกบับรบิท สภาพแวดลอ้มการจดัการปกครองและควรเป็น
การแก้ปญัหาเชงิโครงสรา้งอย่างเป็นระบบและบูรณาการ ซึง่หมายถงึการทีทุ่กภาคส่วนในสงัคมต้องเขา้ร่วม
และให้การสนับสนุนต่อมาตรการทีร่่วมกนัก าหนดขึน้ แต่การเลอืกใชม้าตรการแบบใดนัน้ ต้องค านึงถงึการ
ไดผ้ลคุม้ค่า ยัง่ยนืและความเป็นไปไดด้ว้ยปจัจยัทางการเมอืง การเงนิ และระมดัระวงัถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้
ตามมา โดยผูเ้ขยีนมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 

1. การสรา้งมาตรการป้องกนัเชงิสถาบนั ไดแ้ก่  
1.1 ควรมกีารก าหนดบทบาทในการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิให้ชดัเจน เช่น แบ่งแยก

การท าหน้าที่ผู้ก ากบัดูแล (Regulator) กบัหน้าที่ให้บรกิาร (Operator) ของรฐัวสิาหกจิออกจากองค์กร
เดยีวกนั และควรศกึษาใหช้ดัว่ากจิกรรมประเภทใดทีร่ฐัวสิาหกจิควรเขา้แขง่ขนัหรอืแทรกแซงตลาด  

1.2 รฐัวสิาหกจิต่างต้องมแีผนวสิาหกจิเป็นแนวทางการท างานของตนอยู่แล้ว หรอืในบาง
กรณีก็จะมกีรอบแนวทางที่ก ากบัอยู่  เช่น แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ ดงันัน้หากผู้มอี านาจต้องการ
เปลีย่นแปลงหรอืเบีย่งเบนการด าเนินการใดๆ ของรฐัวสิาหกจิออกไปจากแผนงานทีว่างไว ้ต้องมเีหตุผลที่
จ าเป็นอย่างมากและต้องสามารถอธิบายได้ตามหลักวิชาการอย่างเหมาะสม ได้ร ับการยอมรับจาก
หน่วยงานทางวชิาการหรอืองคก์รวชิาชพีทีเ่กี่ยวขอ้ง  

1.3 ควรมรีะบบป้องกนัการแทรกแซงจากฝ่ายการเมอืงที่ท าผ่านคณะกรรมการรฐัวสิาหกจิ
และผู้บรหิารระดบัสูง เช่น การแต่งตัง้คณะกรรมการรฐัวสิาหกิจและผู้บรหิารสูงสุด (ผู้ว่าการ หรอื 
ผูอ้ านวยการ ขึน้อยูก่บัแต่ละรฐัวสิาหกจิ) การแต่งตัง้ เลื่อนขัน้ เลื่อนต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัต่างๆ  

1.4 ควรใหค้วามส าคญัอย่างมากกบับทบาทของคณะกรรมการฯ ทีม่า คุณสมบตั ิสดัส่วน
ของบุคคลจากวิชาชพีหรอืความรู้ความสามารถ และวาระการด ารงต าแหน่ง  รวมทัง้จ ากัดจ านวน
รฐัวสิาหกจิทีบุ่คคลหนึ่งสามารถไปรบัต าแหน่งกรรมการได ้แต่ทีส่ าคญัควรมกีารก าหนดความสมัพนัธท์ี่
ชดัเจนระหว่างนักการเมอืงและคณะกรรมการฯ เพื่อให้คณะกรรมการฯ ได้ท าหน้าที่ของตนอย่างอสิระ 
ต่อเนื่องและมปีระสทิธภิาพ เช่น การแยกอ านาจในการก าหนดนโยบายกบัอ านาจในการบรหิารจดัการ
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ออกจากกนั นักการเมอืงสามารถเสนอแนะ ให้ขอ้คดิเหน็หรอืให้นโยบายในภาพรวมได้ แต่ไม่ควรให้มี
อ านาจหรอือทิธพิลเป็นผูก้ าหนดนโยบายของรฐัวสิาหกจิเองได ้ควรห้ามมใิหน้ักการเมอืงเขา้ร่วมประชุม
กบัคณะกรรมการฯ ในวาระทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานตามปกต ิเป็นต้น และจากการศกึษาผู้ศกึษาไดท้ราบ
ขอ้มลูว่าผูบ้รหิารรฐัวสิาหกจินอกจากตอ้งรบัฟงันักการเมอืงเพราะอ านาจตามกฎหมายแลว้ ในทางปฏบิตัิ
นกัการเมอืงยงัมบีทบาทในการประสานงานกบัหน่วยงานอื่น เช่น ส านักงบประมาณ สภาพฒันเศรษฐกจิฯ 
หรอืคณะรฐัมนตร ีเพื่อผลกัดนัให้มกีารอนุมตัโิครงการหรอืงบประมาณหรือให้การสนับสนุนภาระกจิของ
รฐัวสิาหกจิด้วย ดงันัน้เพื่อให้ภาระกิจลุล่วง ผู้บรหิารรฐัวสิาหกิจจงึต้องวิง่เต้นและประสานงานใกล้ชดิ
นกัการเมอืงเพื่อใหไ้ดร้บัการสนบัสนุน ซึง่ผู้เขยีนเหน็ว่าสภาวะเช่นน้ีกลายเป็นสาเหตุหนึ่งทีก่่อใหเ้กดิการ
ช่วยเหลอืเกือ้กูลหรอืการต่อรองแลกเปลีย่นผลประโยชน์กนั 

1.5 ควรมกีารแก้ไข ปรบัปรุง กฎหมาย กฎระเบยีบของรฐัและขององค์กรให้เหมาะสม 
กล่าวคอื ควรการปฏริูปกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ให้ขยายขอบเขตครอบคลุม เพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัในการน าไปใชเ้พื่อการตรวจสอบ ควบคุมการกระท าของเจา้หน้าที่และต้องพยายามลดช่องว่าง
ของกฎหมาย กฎ ระเบยีบที่มอียู่ มใิห้ผู้มอี านาจสามารถน าไปใช้เพื่อการคอรร์ปัชนัได้โดยสะดวก และ
หาทางลดอ านาจของเจา้หน้าที่ของรฐัในการใช้ดุลยพนิิจหรอือ านาจในการจดัสรรสทิธปิระโยชน์ของรฐั 
เช่น การใช้กลไกตลาด การเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะชนสามารถตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมได ้
และตอ้งท าใหก้ฎหมาย กฎระเบยีบต่างๆ เหล่านัน้สามารถบงัคบัใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

1.6 ต้องพยายามลดการผูกขาดในการด าเนินงานของรฐัวสิาหกจิที่เกี่ยวกบัการจดัซือ้จดั
จา้งหรอืการจดัสรรสทิธหิรอืการใหส้มัปทานแก่เอกชน โดยเปิดใหม้กีารแข่งขนัอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 
และมผีูด้แูลในเรือ่งเหล่านี้ทีเ่ป็นมอือาชพี โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของรฐัวสิาหกจิและของรฐัเป็นส าคญั 

1.7 สรา้งความโปร่งใสในการด าเนินงานดว้ยมาตรการ กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลย์โดย
อสิระของภาคประชาคมในองคก์รและภาคประชาชน 
 2. สรา้งความมุง่มัน่ในการบรหิารจดัการรฐัวสิาหกจิ โดยยดึหลกับรรษทัภบิาล  
 ผูเ้ขยีนเคยไดฟ้งัประสพการณ์จากผูบ้รหิารของรฐัวสิาหกจิหลายแห่งว่า การท่ีรฐัวิสาหกิจใด
มีระบบบริหารจดัการท่ีมีบรรษทัภิบาลเข้มแขง็มาก จะท าให้นักการเมืองเข้ามาแทรกแซงและ
แสวงหาผลประโยชน์ได้น้อยกว่ารฐัวิสาหกิจท่ีมีระบบการบริหารท่ีมีบรรษทัภิบาลน้อย และ
วฒันธรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมของพนกังานในรฐัวสิาหกจิ กเ็ป็นเครือ่งมอืส าคญัอกีประการหน่ึงทีจ่ะ
ท าใหน้กัการเมอืงเขา้มาแทรกแซงและแสวงหาผลประโยชน์หรอืกดดนัผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวสิาหกจิ
เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคลท าไดย้ากขึน้ ผูเ้ขยีนจงึขอเสนอใหม้กีารก าหนดเป็นมาตรการของรฐัใน
ประเดน็บรรษทัภบิาลเพิม่ เตมิดงันี้ 

 2.1 ให้รฐัวสิาหกิจ มกีารบรหิารจดัการ อย่างมบีรรษัทภบิาลโดยใช้มาตรฐานในระดบัเดยีวกับ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ที่มแีนวทางที่ชดัเจนและผ่านการปฏบิตัมิามากแล้ว เพื่อให้เกดิการ
เปิดเผย ตรวจสอบและตดิตามโดยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งและสาธารณะชนได้อย่างเพยีงพอ มกีารจดัระบบ 
มกีารพฒันาประสทิธภิาพ ช่วยการตดิตามประเมนิใหคุ้ณใหโ้ทษอย่างเหมาะสม รวมถงึมกีารเปิดเผยขอ้มลู
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ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนเพื่อมโีอกาสในการมสี่วนร่วมเรยีนรู้ และเป็นเครื่องมอืให้หน่วยงานที่มี
หน้าทีต่รวจสอบ เช่น ป.ป.ช. หรอื สตง. สามารถเขา้ไปตรวจสอบไดอ้ย่างทัว่ถงึ  

2.2 ก าหนดให้รฐัวสิาหกิจทุกแห่ง ต้องมกีารเปิดเผยขอ้มูลของตนในเว็บไซต์ (Website) ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วน เพยีงพอ โดยปจัจุบนัรฐัวสิาหกจิทุกแห่งมเีวบ็ไซทข์องตนอยู่แลว้ แต่มมีาตรฐาน
ที่แตกต่างกนั เช่น 1) การให้ข้อมูลขององค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนในเวบ็ไซท์อย่างครบถ้วน 
ทนัเวลา และเพยีงพอ ทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพ 2) ความยากง่ายของประชาชนในการเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ 
3) การใชเ้ป็นช่องทางแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ  
 3. ใหม้กีารศกึษาเพื่อประเมนิความเสีย่งในการเกดิคอรร์ปัชนัในขัน้ตอนด าเนินงานและก าหนด
แนวทางป้องกนัไว ้แลว้เผยแพรผ่ลการศกึษานี้ใหบุ้คลากรและสาธารณชนไดต้ดิตามตรวจสอบ 
   
 
7. บทสรปุ 

อุปสรรคส าคัญในการด าเนินงานของรฐัวิสาหกิจเป็นผลมาจากการคอร์ร ัปชันของ
บุคลากรในรฐัวิสาหกิจเองและผู้มีอ านาจทางการเมืองรวมทัง้กลุ่มผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกบั
รฐัวิสาหกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น นักการเมือง นักธุรกิจ คณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ ผู้บริหาร
ระดบัสูงและพนักงานของรฐัวิสาหกิจเอง ด้วยวิธีการบิดเบือนการด าเนินงานขององค์กรเพ่ือให้
เกิดผลประโยชน์ส่วนบุคคล การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจและการมีผลประโยชน์ทบัซ้อน จน
ส่งผลเสียที่บัน่ทอนรฐัวิสาหกิจในระยะยาว ดังนัน้หากเราต้องการเห็นรฐัวิสาหกิจที่เป็นสมบัติของ
ประชาชน มคีวามเขม้แข็งเป็นทีพ่ึ่งของระบบเศรษฐกจิได้ เราจ าเป็นต้องหาทางตดัวงจรความสมัพนัธ์
เชงิแลกเปลีย่นผลประโยชน์ของนักการเมอืง นักธุรกจิและเจา้หน้าทีข่องรฐั เพื่อตดัวงจรการคอรร์ปัชนั
เหล่านี้ออกไป 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
                                                           
i Cornett, Marcia  Millon, Guo, Lin, Khaksari, Shahriar  and  Tehranian, Hassan.  (2008).  The                  

Impact of State Ownership on Performance Differences in Privately - Owned Versus 

State - Owned Banks: An International Comparison.  http://ssrn.com 

Robert Williams (1964).  “The Problem of Corruption: A Conceptual and Comparative Analysis”.  
American Behavioral Scientist. 8(8) : 125 – 137.  

http://ssrn.com/


14 

 

                                                                                                                                                                                     

ณฐันนัท ์ อศัวเลศิศกัดิ ์และคณะ.  (มถุินายน 2553).  รายงานการวจิยั “การป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติ ในองคก์รภาครฐัทีมุ่ง่เน้นการด าเนินการในเชงิธุรกจิ”.  กรงุเทพฯ : ส านกังาน
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ii Ackerman.  (1999 : 3).  Corruption and Government Causes, Consequences, and Reform. 

Cambridge University Press. 

Khan & Jomo.  (2000 : 8).  Rent, Rent - Seeking and Economic Development : Theory and 

Evidence in Asia.  Singapore : Cambridge University. 

นิพนธ ์ พวัพงศกร และคณะ.  (2543 : 240).  รายงานการวิจยั เร่ือง “คอรร์ปัชนัในวงราชการไทย : 
กรณีศึกษาและยทุธศาสตรก์ารต่อต้านคอรร์ปัชนัในเชิงเศรษฐศาสตร”์.   กรุงเทพฯ : 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน. 

iii Transparency International(TI).(2000)  Source book 2000 Confronting Corruption: The  

              elements of a National Integrity System by Jeremy Pope. Transparency  

              International. chapter 4, p.31.London 

iv ดร. วริไท สนัตปิระภพ, บทความ “รฐัวิสาหกิจ เลก็ดี รสโต”  นสพ. กรงุเทพธุรกจิ 12 พย. 2557 

v พรายพล คุม้ทรพัยแ์ละสมยั โกรธนิทาคม.(2544). สมัปทานในกิจการสาธารณูปโภค. กทม.2544. 

  สมกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์(2548.) ทุนสมัปทานกบัธรรมาภิบาลทางเศรษฐกิจ. สถาบนัวจิยัเพื่อการ 

            พฒันาประเทศไทย. 

มานะ นิมติรมงคล,(2555A) “คอรร์ปัชนัจากการจดัสรรสิทธิและสมัปทานของรฐั” กรงุเทพ : ภาคี
เครอืขา่ยต่อตา้นคอรร์ปัชัน่. 

vi มานะ นิมติรมงคล, (2555B). “รู้ทนันวตักรรมคอรร์ปัชนั” เอกสารประกอบการบรรยายทางวชิาการ  
             23 สงิหาคม 2555 ศูนยศ์กึษามหาวทิยาลยัรงัสติ กรงุเทพฯ. 
vii ผาสุก  พงษ์ไพจติร.  (2545: 2 – 10).  รายงานผลการวิจยั เร่ือง ธรุกิจ รฐัและคอรร์ปัชนั.    

กรงุเทพฯ : ส านกังาน ป.ป.ช. 



15 

 

                                                                                                                                                                                     

ไพโรจน์  วงศว์ภิานนท ์และคณะ.  (มนีาคม 2552: X). รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการ  
“ธรรมาภิบาลในองคก์รของรฐั : กรณีศึกษารฐัวิสาหกิจไทย”.  กรงุเทพฯ : ส านกังาน
กองทุน สนุบสนุนการวจิยั(สกว.). 

นิพนธ ์ พวัพงศกร และคณะ.  (2543: 17).  อา้งแลว้ 
สงัศติ  พริยิะรงัสรรค.์  (ธนัวาคม 2553: 233).  โครงการวิจยั เร่ือง คอรร์ปัชนัเชิงระบบ: นวตักรรม

เชิงระบบท่ีต้องควบคมุ.  กรงุเทพฯ : มลูนิธ ิ50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย. 
สุรพล  ศรวีทิยา และคณะ.  (2552: 8).  การทุจริตในองคก์รภาครฐัท่ีมุ่งด าเนินการในรปูธรุกิจ: 

ศึกษากรณี บริษทั อสมท จ ากดั (มหาชน).  กรงุเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติแห่งชาต.ิ 

viii นิพนธ ์พวัพงศกรและคณะ  (2543 : 3,72,4,29,51) อา้งแลว้ 

ix ผาสุก พงษ์ไพจติรและคณะ (2545 : 1,2,3,4-50,55,4 – 47) อา้งแลว้ 

x ไพโรจน์ วงศว์ภิานนทแ์ละคณะ (2552 : 1-33,2-9),นิพนธ ์พวัพงศกรและคณะ (2543 : 4,51) อา้งแลว้ 

xi ผาสุก พงษ์ไพจติรและคณะ (2545 : 4-61) อา้งแลว้ 

xii อคนิ รพพีฒัน์.  (2550; 417,418,437,440-442).  ระบบอปุถมัภก์บัการพฒันาสงัคม : ด้านหน่ึงใน  

การเปล่ียนแปลง 

xiii อุดม รฐัอมฤต 2530 ; อา้งถงึในนิพนธ ์พวัพงศกรและคณะ (2543 : 23)  

xiv
 มานะ  นิมติรมงคล. (2554 น.289). “คอรร์ปัชนั : ศึกษากรณีรฐัวิสาหกิจ”. มหาวทิยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม. กรุงเทพฯ. 
xv นิพนธ ์พวัพงศกรและคณะ. (2543 : 3,72,4,29,51) อา้งแลว้ 

xvi  ไพโรจน์  วงศว์ภิานนท ์และคณะ.  (2552 : 1-30, 2-9, สคร..  2552 : 1) อา้งแลว้ 

xvii  Jie and Dapang Jie, Li  and  Dapeng, CAI. (30 September 2005: 20).  Agent Corruption in 
SOE under Mixed Oligopoly: Mechanism and Implications for Corruption 
Prevention.www.cenet.org.cn 

Trivedi, Prajapati.  (2008: 43 - 44). Designing and Implementing Mechanisms to Enhance   

Accountability for State-Owned Enterprises.  France : OECD Publishing.  

http://www.cenet.org.cn/


16 

 

                                                                                                                                                                                     
xviii Powell, Victor. (1987: 8).  Improving Public Enterprise Performance : Concepts and 

Techniques. Publication of the International Labor Office. Geneva, Switzerland : 
First Published.   

xix Rondinelli.  (1995:22) . “Bureaucrats in business : The economics and political of  

     government ownership”. 21 Worldbank.  New York: Oxford University press, 

Zhong ,  Hongfei. (2006: 107).  “Where is the future: China’s SOEs reform”. Journal of the 
Washington Institute of China Studies, 1(1).  

Bai, Chong - En, Li David D., Tao Zhigang  and  Wang, Yijiang.  (2001).  “A Multi - Task 
Theory of the State Enterprise Reform”.  Working Paper, 367. 

ไพโรจน์  วงศว์ภิานนท ์และคณะ.  (2552 : 1 – 28) อา้งแลว้ 

xx United Nations Committee Human Development and Civil Society (UNCHDCS). (10 October 
2006: 2).  Ethics and accountability for enhanced public service delivery in Africa.  
http://www.uneca.org 

xxi  นวลน้อย  ตรรีตัน์.  (3 กย. 2551).  ธรรมาภิบาลในรฐัวิสาหกิจ.  มติชน. 
xxii  ไพโรจน์ วงศว์ภิานนท ์และคณะ. (2552 : 1 - 27, 2 - 15, 16) อา้งแลว้ 

xxiii Farrar, John. (2008: 464). Corporate Governance in Corporatised Enterprise. The Corporate 
Governance Theories, Principles and Practice. 3rd edition. Oxford University Press. 

xxiv ไพโรจน์ วงศว์ภิานนทแ์ละคณะ. (2552 : 2-14) อา้งแลว้ 

xxv เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์. (2552).การผกูขาดกบัความเหล่ือมล า้ในภาคธรุกิจ. มลูนิธสิถาบนัวจิยั 

เพื่อการพฒันาประเทศไทย. กรงุเทพฯ. 

     

http://www.uneca.org/

