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 เครื่องมือการบริหารองค์การสมัยใหม่อย่างหน่ึงท่ีหลายประเทศรวมถึงไทยน ามาใช้และได้รับความ
นิยมในปัจจุบันคือ “การจ้างงานภายนอก” หรือท่ีนิยมเรียกทับศัพท์ในภาษาไทยว่า   “การ outsource” อัน
เป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง โอนย้าย กิจกรรมท่ีองค์การเคยด าเนินการเองไปให้องค์การหรือหน่วยผลิตจากภายนอก
ด าเนินการแทน เพ่ือก่อให้เกิดสินค้าและบริการขององค์การโดยกระบวนการท่ีชอบด้วยกฎหมาย ท้ังน้ีการจ้าง
งานภายนอกเกิดขึ้นมากว่าศตวรรษ ท่ีมาเริ่มจากในอดีตน้ันผู้คนในแต่ละครัวเรือนจะผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
การด ารงชีวิตเอง ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในส่ิงท่ีตนท า แต่ขณะเดียวกันก็จะขาด
ทักษะการผลิตของอย่างอ่ืนท าให้จ าเป็นต้องไปหาส่ิงท่ีตนไม่สามารถผลิตได้จากครอบครัวอ่ืน แนวคิดน้ีน ามาสู่
การซื้อขายแลกเปล่ียนในยุคกลาง จนกระท่ังพัฒนามาสู่การจ้างงานภายนอกท่ีเกิดขึ้นในช่วงปลายคริสศตวรรษ
ท่ี 19 โดยมีฐานคิดเพ่ิมเติมจากหลักการทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือ หากองค์การผลิตสินค้าหรือบริการเองโดย
ขาดความช านาญจะท าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น ดังน้ันองค์การควรหาทางลดต้นทุนโดยการหาซื้อ
สินค้าจากผู้ผลิตท่ีมีความเช่ียวชาญ ซึ่งเริ่มแรกการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกจะพบในแวดวงของการเรียนการ
สอนทางด้านบัญชีหรือเศรษฐศาสตร์ ท่ีเป็นการตอบค าถามขององค์การในการตัดสินใจท่ีจะ “ผลิตเองหรือซื้อ” 
สินค้าและบริการท่ีตนไม่มีความเช่ียวชาญ ซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับ “การตัดสินใจเลือก” บนพ้ืนฐานของเวลาและ
ทรัพยากรของแต่ละองค์การท่ีจะยอมจ่ายให้กับองค์การภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลงานหรือกิจกรรมท่ีแน่นอน
จากองค์การเหล่าน้ัน โดยต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของค าถาม 2 ค าถามคือ (Per V. Jenster, et al, 2005: 6) 

1. เรามีความจ าเป็นต้องท าสัญญากับองค์การใดองค์การหน่ึงข้างนอกเพ่ือท่ีจะให้มาท างานแทนท่ีเรา
ท าอยู่เองในขณะน้ีหรือไม่?   

2. เราจะท ากิจกรรมน้ันเสียเองแทนท่ีจะว่าจ้างให้คนอ่ืนท าหรือไม่?   
อย่างไรก็ตามหน่วยงานในปัจจุบันเช่ือว่า การจ้างงานภายนอกคือยุทธศาสตร์การบริหารท่ีดีอย่างหน่ึง

ท่ีจะช่วยให้องค์การสามารถบริหารทรัพยากรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การจ้างงานภายนอกในฐานะเคร่ืองมือการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐในหลายประเทศได้น าการจ้างงานภายนอกมาใช้จัดการอย่างกว้างขวาง 
หลายประเทศเกิดรูปแบบการจ้างงานภายนอกท่ีหลากหลายออกไป ตัวอย่างรัฐบาลในประเทศกลุ่มยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา มีรูปแบบการจ้างงานภายนอกเพ่ือเสริมศักยภาพขององค์การ เช่น งานด้านการตลาด ด้านการ
วิจัยและด้านการพัฒนาการผลิต รูปแบบการจ้างงานภายนอกในประเภทงานเสริม เช่น งานระบบสารสนเทศ 
การท าระบบเงินเดือน หรือ รูปแบบการจ้างงานภายนอกในงานด้านการบริการ เช่น งานการก าจัดขยะของเสีย 
งานรักษาความปลอดภัยฯ (Bertrand Quelin ,Francois Duhamel,2003:647,Yong Woom Kim,2012:687-
688)  
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การจ้างงานภายนอกกลายเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหน่ึงท่ีเปล่ียนบุคลิคการท างานของภาครัฐท้ังในแง่
ของโครงสร้างจากองค์การท่ีมีขนาดใหญ่มีล าดับช้ันการบังคับบัญชาหลายช้ันและเน้นการท างานตาม
กฎระเบียบ อาศัยการส่ังการมาสู่รูปแบบโครงสร้างองค์การในแนวระนาบท่ีอาศัยการประสานงานระหว่าง
องค์การและเน้นท่ีตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญ หรือเป็นการท างานในรูปแบบองค์การเสมือนท่ีผูกมัดกันด้วยการ
ท าสัญญา ปรับระบบการจัดการท่ีเน้นกลไกทางการตลาด       การท างานท่ีเน้นผลงานแทนท่ีการเน้น
กฎระเบียบ และท่ีส าคัญยังส่งผลต่อการเปล่ียนระบบการบริหารงบประมาณ และการบริหารบุคคล รวมถึงการ
ส่งผลถึงการเปล่ียนวัฒนธรรมของระบบราชการในอนาคต  ดังตาราง  

ประเด็นพิจารณา คุณลักษณะราชการด้ังเดิม คุณลักษณะการจ้างงานภายนอก 
โครงสร้างองค์การ ตามล าดับช้ันระบบราชการ องค์การท่ีว่าจ้าง แยกหน่วยงาน

ออกจากโครงสร้างหลักของ
ราชการ เน้นองค์การแบนราบ  

อ านาจและการตัดสินใจ อ านาจตามล าดับช้ัน 
ส่ังการตามล าดับช้ัน 

กระจายอ านาจไปยังหน่วยงาน 
ท่ีว่าจ้าง เน้นการประสานงาน 

ขอบเขตหน้าท่ีความ 
รับผิดชอบ 

ขอบเขตตามกฎหมาย  ขอบเขตตามสัญญา 

เป้าหมายและค่านิยม การด าเนินการตามกฎระเบียบ  
มีความถูกต้องแม่นย า 

มุ่งเน้นผลงาน  

ลักษณะการท างาน ท างานตามกระบวนการ มีความยืดหยุ่น 
องค์การและคนในองค์การ จ้างงานตลอดชีพ มีความม่ันคง จ้างงานช่ัวคราว ผูกพันด้วย

สัญญา 
 
ยุทธศาสตร์การพิจารณาการจ้างงานภายนอกของภาครัฐ 

การจ้างงานภายนอกมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหลัก 2 ฝ่ายคือ องค์การท่ีซื้อสินค้าหรือบริการ ในท่ีน้ี
หมายถึงหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยภายนอกท่ีเป็นคู่สัญญาในการขายหรือผู้ป้อนสินค้าและบริการ โดย
ยุทธศาสตร์การจ้างงานภายนอกในกิจการของภาครัฐจึงเป็นเรื่องท่ีจะต้องพิจารณาจากมุมมองร่วมกันของท้ัง 2 
ฝ่าย (Mark Funkhouser, 2012:900-901) ภายใต้เงื่อนไขท่ีจะต้องบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ ภาครัฐ
สามารถบรรลุเป้าหมายในการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพส่งมอบแก่สาธารณะ ในขณะท่ีภาคเอกชนเองก็
เกิดผลก าไรในการผลิตสินค้าและบริการป้อนให้แก่รัฐด้วย แต่ท้ังน้ีแม้การท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและ
เอกชนมีแนวโน้มท่ีจะขยายตัวแต่ในทางสาขาวิชาการบริหารงานภาครัฐต่างทราบดีว่าพ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีสี
เทาท่ียังไม่มีการระบุขอบเขต โครงสร้าง หน้าท่ี ความรับผิดชอบของท้ังสองฝ่ายท่ีชัดเจนมากนัก (Jee-Nam 
Lee, et.al, 2000:2,Greenwood R. A,1998:114-131)  ดังน้ันการตัดสินใจในการท างานร่วมกันจะต้องมีการ
พิจารณาอย่างระมัดระวังท้ังในมิติการเมือง การบริหาร เศรษฐศาสตร์และสังคม เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การจ้าง
งานภายนอกท่ีเหมาะสมร่วมกัน กล่าวคือ 



3 

มิติด้านการบริหารให้พิจารณาถึงศักยภาพทรัพยากรท่ีภาครัฐมี และศักยภาพ ความพร้อมของ
ทรัพยากรของหน่วยงานท่ีจะว่าจ้าง 

มิติด้านเศรษฐศาสตร์ให้พิจารณาถึงการหาแนวทางจัดการต้นทุนเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการผลิตต่อ
หน่วยมากท่ีสุด  การเลือกท าสัญญาว่าจ้างหน่วยงานจากภายนอกน้ันภาครัฐต้องค านึงถึงต้นทุนท่ีเกิดขึ้นจาก
การท าสัญญา 

มิติด้านการเมือง พิจารณาการตกลงร่วมกัน,เจรจาต่อรองในเรื่องผลประโยชน์ระหว่างภาครัฐและ
เอกชน  โดยนัยคือผู้ท่ีมีอิทธิพลมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายในการควบคุมกติกาและเกณฑ์ในการตัดสินใจในการผลิต
สินค้าและบริการน้ัน 

มิติด้านสังคมพิจารณาการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงาน ความไว้วางใจ และวัฒนธรรมองค์การ 
การยอมรับของสังคม 
 
ประเภทการจ้างงานภายนอกของหน่วยงานราชการไทย 

เมื่อกล่าวถึงการจ้างงานภายนอกของหน่วยงานราชการไทย ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยและนึกถึงภาพของการ
ว่าจ้างบริษัทท าความสะอาดเข้ามาท าความสะอาดภายในอาคาร หรือการว่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเข้า
มาประจ าในหน่วยงานราชการแทนท่ีต าแหน่งนักการภารโรงท่ีเคยมีในอดีต ซึ่งแท้จริงกิจกรรมการจ้างงาน
ภายนอกของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันได้ขยายขอบเขตกว้างขึ้นตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีรัฐ
พยายามปรับเปล่ียนบทบาทตนเองท าหน้าท่ีก าหนดนโยบายการท างานแล้วคอยเป็นพ่ีเล้ียงสนับสนุน ส่งเสริม
และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานมากขึ้น ซึ่งหากจ าแนกขอบเขตการจ้างงาน
ภายนอกของหน่วยงานราชการโดยใช้เกณฑ์การตัดสินใจบนพ้ืนฐานทรัพยากร ศักยภาพและสมรรถนะของ
องค์การฯ น ามาสู่การแบ่งประเภทของการจ้างงานภายนอกของหน่วยงานราชการได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่  

ประเภทที่ 1 การจ้างงานภายนอกแบบด้ังเดิม ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อสินค้าหรือบริการท่ีเกี่ยวข้องกับ
ช้ินส่วนท่ีใช้ในการผลิตขององค์การ หรือ โดยการท าสัญญาประเภทน้ีมีแรงขับในการตัดสินใจของผู้ซื้อจะอยู่ท่ี
การพิจารณาต้นทุน (ตัดสินใจในเรื่อง จะผลิตเองหรือซื้อ) ให้ความส าคัญกับคุณภาพของกระบวนการผลิตของ
หน่วยงานท่ีจะว่าจ้าง  บนพื้นฐานบนแหล่งผลิตเพียงแหล่งเดียว ยกตัวอย่างการจ้างงานภายนอกในประเภทน้ี
ของหน่วยงานราชการ เช่น หน่วยงานราชการว่าจ้างให้หน่วยงานภายนอกผลิตเอกสารหลักของหน่วยงาน  
หลักสูตรการฝึกอบรมพ้ืนฐาน เป็นต้น  

ประเภทที่ 2 การจ้างงานภายนอกในกิจกรรมเสริมขององค์การ โดยปกติปัจจุบันจะพบว่าหน่วยงาน
ราชการไทยมีการจ้างงานภายนอกในประเภทน้ีเป็นหลัก  โดยมีแรงขับในการตัดสินใจของภาครัฐคือ หาก
ภาครัฐพิจารณาแล้วว่างานบางอย่างท่ีไม่ได้เป็นกิจกรรมหลักของหน่วยงาน และเล็งเห็นว่าหากงานดังกล่าว
ภาคเอกชนสามารถจัดการได้ดีกว่า หรือหากภาครัฐต้องการปรับปรุงแก้ไขระดับคุณภาพงานบางอย่างของ
องค์การก็สามารถท าสัญญาด้วยการว่าจ้างให้เอกชนเข้ามาท างานดังกล่าวแทนเพ่ือการปรับปรุงระบบการ
ท างานให้ดีขึ้น และถือเป็นโอกาสลดต้นทุนการผลิต และข้อดีอีกประการของการจ้างงานประเภทน้ีคือการหลีก
หนีต้นทุนแฝง เช่น ค่าบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากร เป็นต้น ตัวอย่าง
การจ้างงานภายนอกในหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบน้ี เช่น การให้เอกชนมาด าเนินงานโรงอาหารในหน่วยงาน
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ราชการ การบริการด้านการรักษาความปลอดภัย การท าความสะอาด งานยานพาหนะ การจัดงานประชุม 
ระบบซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน     

ประเภทที่ 3  การจ้างงานภายนอกในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลักหรือกิจกรรมวิกฤตของ
องค์การ โดยแรงขับในการตัดสินใจของภาครัฐ คือ กิจกรรมท่ีจะว่าจ้างให้หน่วยงานภายนอกท าน้ันจะต้องเกิด
ความคุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไปเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาขนานใหญ่ขององค์การ ดังน้ันองค์การจะต้องให้ความส าคัญ
และพิจารณาหน่วยงานท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถท างานได้ดีท่ีสุด มีความช านาญ  สามารถท างานเฉพาะท่ีใช้ทักษะ
ท่ีขาดแคลนได้ โดยการท าสัญญาน้ันจะต้องสามารถลดระดับการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดในภาครัฐให้
ลดลงให้ได้  ตัวอย่างการจ้างงานประเภทน้ี เช่น การบริการจัดเก็บฐานข้อมูลส ารองของหน่วยงาน การ
ประมวลผลข้อมูล การตรวจสอบภายใน การติดตามประเมินผลของหน่วยงาน ระบบการสรรหาบุคลากรให้แก่
หน่วยงาน 

ประเภทที่ 4 การจ้างงานภายนอกในกิจกรรมตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาองค์การหรือเป็นกิจกรรม
ท่ีต้องการแก้ไขปัญหาใดหน่ึงขององค์การ โดยมีแรงขับในการตัดสินใจในการว่าจ้างประเภทน้ีคือ องค์การต้อง
พิจารณาในเชิงยุทธศาสตร์ว่าจะเกิดความประหยัดจากจ านวนการผลิต ขององค์การในระยะยาว ส่วนหน่วยงาน
ท่ีจะท าการการว่าจ้างน้ันจะต้องพิจารณาองค์การคู่สัญญาท่ีมีสมรรถนะหลักท่ีโดดเด่น พิจารณาองค์การท่ีมี
คุณภาพการท างานท่ีดีกว่า  และต้องมีความสามารถในการลดต้นทุนและสร้างผลิตภาพของทรัพยากรท่ีมีจ ากัด 
ตัวอย่างการจ้างงานภายนอกในรูปแบบน้ี เช่น บริหารระดับมหาวิทยาลัย  การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่
ของหน่วยงาน  การวิจัยและพัฒนาจัดหาแหล่งวัตถุดิบ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การ   (Per V. 
Jenster, et al, 2005:28, Bertrand Quelin, Francois Duhamel,2003:647-661) 
 
ความท้าทายในการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกของระบบราชการไทย ดังน้ี 

1. ความท้าทายในการพิจารณาเลือกคู่สัญญา เน่ืองจากปัจจุบันมีการขยายตัวของบริษัทท่ีรับว่าจ้าง
ให้บริการภายนอกท่ีรวดเร็วซึ่งก็อาจจะเป็นอันตราย หน่วยงานภาครัฐต้องท าความเข้าใจว่า ถึงแม้ว่าธุรกิจการ 
outsourcing จะขยายตัวมีตลาดท่ีใหญ่ขึ้น แต่ก็มีผู้ประกอบการน้อยรายท่ีจะประสบความส าเร็จ สามารถ
ท างานได้อย่างมีคุณภาพเป็นท่ีพึงพอใจท้ังผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการ จึงต้องพิจารณาความเส่ียงในการคัดเลือก
พันธมิตรท่ีเหมาะสมกับองค์การด้วย โดยปัจจัยส าคัญประการหน่ึง คือ ภาครัฐต้องเลือกคู่สัญญาท่ีมี “ต้นทุน
ธุรกรรม”น้อยท่ีสุด ซึ่งแน่นอนว่าต้นทุนดังกล่าวหน่วยงานอาจต้องจ่ายด้วยความไว้เน้ือเช่ือใจซึ่งกันและกัน ซึ่ง
ความท้าทายของภาครัฐไทยในปัจจุบันท่ีจะช้ีให้เห็นคือ การท่ีภาครัฐเลือกพันธมิตรท่ีอาศัยความสัมพันธ์อันดี
หรือความไว้วางใจเพ่ือลดความเส่ียงก็ใช่ว่าภาครัฐจะกระท าการประหน่ึงกับเป็นระบบการผูกขาดในการเลือก
หน่วยงานเพ่ือว่าจ้างในระยะยาว หรือพิจารณาเลือกหน่วยงานจากสัมพันธ์อันดีต่อกันมาตลอดจนเข้าข่าย “รู้
อะไรไม่สู้รู้จักกัน”  จนลืมคิดไปว่าการตัดสินใจดังกล่าวกลับเป็นการตกหลุมพราง เพราะแทนท่ีหน่วยงานจะ
สามารถลดต้นทุนทางธุรกรรม แต่กลับเป็นการเพ่ิมต้นทุนทางธุรกรรมโดยไม่รู้ตัว กล่าวคือเมื่ อหน่วยงานเลือก
ว่าจ้างหน่วยงานใดก็ตามด้วยเหตุผลของความสนิทไว้วางใจ หรือคนรู้ จักกัน ก็เท่ากับเป็นการปิดกั้น
ผู้ประกอบการรายอ่ืนท่ีมีในท้องตลาด ท่ีอาจจะมีความพร้อมหรือศักยภาพทัดเทียมหรือสูงกว่าผู้ประกอบการ
รายเดิมก็เป็นได้ ซึ่งการกระท าเช่นน้ีก็เท่ากับเป็นการตัดโอกาสท้ังหน่วยงานราชการเองและหน่วยงานภายนอก 
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ท่ีอาจจะสามารถผลิตสินค้าและบริการท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่า ซึ่งก็เท่ากับการลดความมีประสิทธิภาพหรือเป็น
ต้นทุนการบริหารของภาครัฐ และภาระภาษีท่ีประชาชนต้องแบกรับน่ันเอง  

2. การท าความเข้าใจวัฒนธรรมองค์การของคู่สัญญา  การจ้างงานภายนอกจะท าให้ส่วนท่ีเป็น
โครงสร้างขององค์การ เกิดการเปล่ียนแปลงคือ มีหน่วยงานใหม่เข้ามาแทรกเสริมในส่วนงานเดิมขององค์การ 
ซึ่งโครงสร้างท่ีเปล่ียนย่อมส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงในส่วนวัฒนธรรมองค์การด้วย  เช่น โครงสร้างองค์การของ
หน่วยงานราชการเปล่ียนจากการรวมอ านาจไว้ท่ีหัวหน้าในส่วนราชการ ไปสู่การกระจายศูนย์อ านาจไปยัง
บริษัทท่ีว่าจ้าง เช่น สามารถตัดสินใจด าเนินงานผลิตสินค้าและบริการท่ีถูกว่าจ้างภายใต้ขอบเขตสัญญา ท้ังน้ี
หัวหน้าส่วนราชการจะไม่สามารถส่ังการหน่วยงานภายนอกได้ตามโครงสร้างล าดับช้ัน ซึ่งย่อมส่งผลให้
วัฒนธรรมการท างานเปล่ียนไปสู่ระบบการท างานแบบประสานงานมากกว่าการส่ังงาน วัฒนธรรมการท างาน
อาจจะต้องมีการร่วมกันคิดและท ามากข้ึน ท้ังน้ีหน่วยงานภาครัฐต้องจัดวางโครงสร้างและให้ชัดเจนว่าจะจัดวาง
ต าแหน่งให้หน่วยงานภายนอกท่ีว่าจ้างให้อยู่ตรงต าแหน่งใดในโครงสร้างองค์การ?  และมีความสัมพันธ์ในเชิง
โครงสร้างอ านาจกับหน่วยงานต้นสังกัดอย่างไร เพราะจะส่งผลต่อแนวทางการท างานและการประสานงาน 
นอกเหนือจากน้ัน บุคลากรในหน่วยงานท้ังสองฝ่ายจะต้องท าความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์การซึ่งกันและกัน  
หน่วยงานภายนอกก็ต้องท าความเข้าใจวัฒนธรรมองค์การของผู้ว่าจ้าง เช่น ท าความเข้าใจขอบเขต เป้าหมาย 
บุคลิก ทัศนคติและค่านิยมของบุคลากรของหน่วยงานท่ีเป็นผู้ว่าจ้าง และสุดท้ายหน่วยงานท้ังสองฝ่ายต้อง
พยายามพัฒนาหรือสร้างวัฒนธรรมร่วมเพ่ือน าไปสู่การส่ือสารท่ีดี 

3.ความท้าทายในการท าสัญญา ขั้นตอนของการเขียนสัญญาต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญและเขียนอย่าง
ระมัดระวัง เพราะอย่างน้อยการเขียนสัญญาอย่างระมัดระวังท้ังสองฝ่ายจะช่วยเป็นการรักษาความสัมพันธ์ใน
การท างานร่วมกัน  รวมถึงการเขียนสัญญาท่ีระบุขอบเขตของงานท่ีจะต้องส่งมอบจะป้องกันความเส่ียงเรื่อง
ผลงานท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต หน่วยงานจะต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของหน่วยงานให้มากท่ีสุด การว่าจ้าง
หน่วยงานภายนอกจะต้องคุ้มค่ามากกว่าการลงมือท าเอง     

การจัดวางสัญญาท่ีมีความเหมาะสม การจัดวางบทบาทของหน่วยงานภายนอกท่ีว่าจ้างในฐานะผู้อาศัย
ในองค์การถือเป็นประเด็นท่ีค่อนข้างซับซ้อน และต้องมีการเขียนสัญญาอย่างรอบคอบ การออกแบบสัญญาต้อง
ค านึงถึงกรอบกฎหมายหรือแนวทางท่ีหน่วยงานราชการน้ันต้องปฏิบัติ การเขียนสัญญาว่าจ้างหน่วยงาน
ภายนอกต้องมีความชัดเจน เกี่ยวกับโครงสร้างอ านาจ ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพราะจะส่งผลต่อการ
จัดการ เช่น การรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรหลักท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรผู้ว่าจ้าง  เช่น 
อาคาร สถานท่ี ตลอดจนสาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น เป็นต้น รวมถึงการระบุผลประโยชน์หลักๆ ท่ีหน่วยงาน
คู่สัญญาจะได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน 

4. ปรากฏการณ์ “คนล้นงาน” เมื่อมีการจ้างงานหน่วยงานภายนอก งานบางอย่างจะถูกถ่ายเทไป
ให้กับผู้ปฏิบัติงานท่ีถูกว่าจ้าง ท าให้บุคลากรในโครงสร้างเดิมของหน่วยงานส่วนหน่ึงไม่ต้องปฏิบัติงานโดย
ฉับพลัน จนเกิดภาวะการว่างงานแฝงในองค์การ ซึ่งเป็นปัญหาในเชิงการบริหารท่ีกระทบต่อการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพ องค์การต้องตระหนักและหาทางป้องกันปัญหาดังกล่าว เช่น ต้องมีการวางแผนระยะยาวใน
การปรับเปล่ียนโครงสร้างหน่วยงานเพ่ือรองรับการจ้างงานภายนอก วางแผนในการปรับบทบาท หน้าท่ีของ
บุคลากรท่ีท าอยู่เดิม เช่น การปรับบทบาทจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้คอยควบคุม ก ากับ ติดตาม หรือเป็นพ่ี
เล้ียงให้กับหน่วยงานท่ีว่าจ้างมาจากภายนอก หรือการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับงานในอนาคต
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โดยการ ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม หรือศึกษาต่อ เป็นต้น หรือแม้กระท่ังการวางแผนปรับโครงสร้างหน่วยงานโดย
การยุบ หรือยกเลิกงานบางส่วนท่ีไม่จ าเป็นเพื่อความมีประสิทธิภาพในการจ้างงานภายนอก  

5. การรั่วไหลของข้อมูล ในกรณีท่ีมีการเลิกจ้างหน่วยงานคู่สัญญา องค์การต้องตระหนักเสมอว่า 
หน่วยงานท่ีว่าจ้างจากภายนอกจะเข้ามาพร้อมกับบุคลากร แต่เมื่อจากไปจะไปพร้อมกับข้อมูลอันมหาศาลของ
หน่วยงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในรูปแบบท่ีติดไปกับตัวบุคคล เช่น องค์ความรู้ ความลับองค์การ หรือข้อมูล
ในรูปแบบเอกสาร ฐานข้อมูล ดังน้ันหน่วยงานต้องหาทางป้องกัน เช่น การร่างสัญญาท่ีรอบคอบและระบุ
เงื่อนไขการครอบครองและใช้ประโยชน์จากข้อมูล   
 
บทสรุป 

แม้ปัจจุบันการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกได้มาไกลจากจุดเริ่มต้นท่ีมีเพียงค าถามว่าองค์การจะผลิตเอง
หรือซื้อในส่ิงท่ีไม่สามารถผลิตได้หรือไม่มีความช านาญ ขยายไปสู่รูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายขึ้นเช่น จ้างเพ่ือ
จัดท างานหลักหรืองานยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญให้กับองค์การ หรือผลิตสินค้าและบริการแทนองค์การ โดยใช้ความ
ช านาญกว่าท่ีหน่วยงานภายนอกน้ันมีอยู่ ดังน้ันส่ิงท่ีองค์การต้องตระหนักคือการหน่วยงานภายนอกมาท าแทน
องค์การคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่? ซึ่งน ามาสู่การพิจารณาอย่างลึกซึ้งในการเลือกคู่สัญญาท่ีเหมาะสมในเรื่อง
ต่าง ๆ เช่น ความเช่ียวชาญ มีต้นทุนความเส่ียงในการท างานน้อยท่ีสุด เช่ือถือและไว้ใจได้ และสามารถ
รับประกันได้ว่าจะท างานให้กับองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการจ้างงานภายนอกเป็นเครื่องมือการจัดการภาครัฐแนวใหม่ท่ีมีคุณประโยชน์ท่ีท าให้
การท างานเกิดความคล่องตัวต่างไปจากการท างานท่ีมุ่งเน้นกฎระเบียบยุ่งยากและก่อให้เกิดความล่าช้าใน
แบบเดิม และความช านาญของหน่วยงานภายนอกก่อให้การใช้ทรัพยากรของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่
ภาครัฐต้องมีความระวัดระวังในการใช้เครื่องมือน้ีในหลายประการ เช่น การเขียนสัญญาข้อตกลงและหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบและตัวช้ีวัดผลงานท่ีระมัดระวัง รัฐต้องวางแผนในระยะยาวเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
ภาวะคนล้นงาน หรือแม้กระท่ังความเส่ียงต่อการรั่วไหลของข้อมูลท่ีเป็นความลับ เป็นต้น สุดท้ายหาก
ยุทธศาสตร์การว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คืออีกหน่ึงทางออกในการบริหารของภาครัฐในปัจจุบันและอนาคต 
ย่อมจ าเป็นและส าคัญอย่างย่ิงท่ีภาครัฐต้องขัดเกลา เคี่ยวเข็ญให้รูปแบบการท างานดังกล่าวมีความสุจริต 
โปร่งใส มีประสิทธิภาพคู่ควรในการท่ีจะมาเป็นกลไกขับเคล่ือนการท างานของรัฐ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือ
นักวิชาการต้องพยายามศึกษาหาค าตอบเพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันว่าจะท าอย่างไรท่ีจะหาแนวทางการบริหาร
ในพ้ืนท่ีสีเทาน้ีไม่ให้วนเข้าสู่วังวนของการท างานท่ีเต็มไปด้วยการคอรัปช่ันและไร้ซึ่งประสิทธิภาพดังเช่นในอดีต 
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