
 

บรรณานุกรม 
 

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2550). สถิตสิ าหรับงานวิจัย (พมิพ์ครั้งที ่3). กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ. (2540). แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ.2540-2544).  
 กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ. 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2546). รายงานเรื่อง ตัวแบบการ 
พัฒนาการบริหารและการจัดการภายใน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข. 

คณะอ านวยการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 กระทรวงสาธารณสุข. 
(2550). แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559. กรุงเทพฯ: อาคารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์. 

จเด็จ ธรรมธัชอาร,ี แพร จิตตินันทน์, มยุรี ธนะทิพานนท์. (2544). กระบวนการออกจากระบบ
ราชการขององค์การมหาชน กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
ระบบสาธารณสุข. 

จรัส สุวรรณเวลา. (2546). จุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล บทบาทของบอรด์องค์การมหาชน.  
กรุงเทพฯ: ธนาเพรส แอนด์ กราฟฟิค.  

จักษ์ พันธ์ชูเพชร. (2551). รัฐประศาสนศาสตร์: ว่าด้วยกฎหมายปกครอง (พิมพ์ครัง้ที่ 2). 
กรุงเทพฯ: มายด์ พับลิชช่ิง.  

จินตนา ชัยยวรรณาการ และคณะ. (2543). รายงานการวิจัยเรื่อง การปรับเปล่ียนส่วนราชการเป็น
องค์การมหาชน ศึกษากรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว. รายงานการวิจัย คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

จุมพล หนิมพานิช. (2550). การบริหารจัดการภาครัฐใหม่: หลักการ แนวคิด และกรณีตัวอย่างของไทย
(พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

ชาญชัย แสวงศักดิ.์ (2549). หน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ: องค์การมหาชน 
และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ. กรุงเทพฯ: นิติธรรม. 

ณัฐสุพิณ ชนประเสริฐ. (2548). องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542: 
ศึกษาเปรียบเทียบอ านาจหน้าที่ การด าเนินงาน และความสัมพันธ์กับรัฐ. วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ติน ปรัชญพฤทธ์ิ. (2542). ทฤษฎีองค์การ (พิมพ์ครั้งที ่4). กรงุเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.  
ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน. (2550). รวมบทความวิชาการ “การบริหาร”  (พิมพค์รั้งที ่2). กรุงเทพฯ: TPN  Press. 
ทองใบ สุดชารี. (2542). ทฤษฎีองค์การ: วิเคราะห์แนวความคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

อุบลราชธานี: ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิยาการจัดการ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2551). การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS (พิมพ์ครั้งที่ 9). 

กรุงเทพฯ: เอส.อาร.์พริ้นติ้ง แมสโปรดักส ์. 
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์. (2544). การปฏิรูประบบสุขภาพ: กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ (ฉบับรวม). 

กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.  
ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ (ผูร้วบรวม). (2543), พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542.  

กรุงเทพฯ: เดือนตุลา. 
นิสิต อนันตรัตน์. (2546). ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิผลของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน). 

วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์. 
เนตร์พัณณา ยาวิราช. (2550). การจัดการสมัยใหม่ : Modern Management. กรุงเทพฯ: ทริปเพิ้ล กรุ๊ป.  
บุษบา บุศยพลากร. (2542). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงพยาบาลชุมชน : 

ศึกษากรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร. ภาคนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะ
พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.์ 

พิชา เลียงเจริญสิทธ์ิ และ เจฟ สุธีโสภณ. (2553). บทความ ห้องความรู้ กองทุนรวมบัวหลวง. 
กรุงเทพฯ: โพสต์ทูเดย,์ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2553. 

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต. (2552). องค์การและการบริหารจัดการ. กรุงเทพฯ: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส.์  
พิทยา บวรวัฒนา. (2550). ทฤษฎีองค์การสาธารณะ. กรงุเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ.์ 
เพลินตา ตันรังสรรค์. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 

(ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก http://www.click.senate.go.th/?p=3772 (2557, 24 กรกฎาคม). 
พีรสร บุณยรัตพันธ์. (2546). รูปแบบส าหรับองค์กรที่จัดท าบริการสาธารณะ ประเภทภารกิจ

พื้นฐานของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

 
 
 
 

http://www.click.senate.go.th/?p=3772
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ภาคภูม ินันทปรีชา. (2555). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการด าเนินงานโดยตัวชี้วัดตาม
แนวคิด Balanced Scorecard: กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) . 
การค้นคว้าอิสระ มหาบัณฑิต คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์. 

ภูษิตา อินทรประสงค์. (2538). ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงพยาบาลชุมชน ใน
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. ดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาตร ์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.์ 

มะยุรี สุดตา และ ธนัช กนกเทศ. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการที่ดีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลป่ามะคาบ อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร. วิทยานิพนธ์ มหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

เยาวภา ปฐมศิริกลุ. (2554). แบบจ าลองปัจจัยความส าเร็จการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. ปีที่ 34 ฉบับที่ 130 เมษายน-มิถุนายน 2554 
มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย. 

รังสรรค์ ประเสริฐศร.ี (2549). การจัดการสมัยใหม่.กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.  
_________________. (2553). พฤติกรรมองค์การ.กรุงเทพฯ: วิรัตน์ เอ็ดดูเคชั่น.  
รัชยา ภักดีจิตต์. (2550). องค์การมหาชนของไทย: การศึกษากลไกและกระบวนการบริหารตามหลัก

ธรรมาภิบาล. ดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
 เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. (2545). การปฏิรูประบบราชการภายใต้กระแสการจัดการภาครัฐ แนวใหม่

และข้อวิพากษ์. กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ.์ 
วราสิทธ์ิ กาญจนสูตร. (2550). ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการองค์การมหาชน ตาม 

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542. ภาคนิพนธ์มหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 

วันชัย มีชาติ และ อร่าม ศิริพันธ์. (2542). การเสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบโรงพยาบาลของรัฐ. 
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข . 

วีระศักดิ์ เครอืเทพ. (2550). เครือข่าย: นวัตกรรมการท างานขององค์กรปกครองท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ: 
ซีโน ดีไซน์. 

วีระศักดิ์ พุทธาศร ีและคณะ. (2554). การประเมินผล 10 ปี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน). 
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
ศรีราชา เจริญพานิช. (2542).  คู่มือการด าเนินงานโรงพยาบาลในก ากับของรัฐ. กรุงเทพฯ:   

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.  
ศุภสิทธ์ิ พรรณารุโณทัย และคณะ. (2542). ระบบบริหารงานโรงพยาบาลรัฐกับโรงพยาบาลเอกชน: 

การบริหารจัดการทางการเงินและธุรกิจ ส าหรับโรงพยาบาลรัฐที่จะบริหารอย่างอิสระ. 
กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 

สมศักดิ ์ธรรมธิติวัฒน์. (2543). การทบทวนประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ในการปฏิรูป 

ระบบสุขภาพ. กรงุเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. 
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ. (2550). พฤติกรรมองค์การ: ทฤษฎีและการประยุกต์ 

(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สามลดา. 
_________________. (2540). สาธารณะบริหารศาสตร์ (พมิพ์ครัง้ที่ 3). กรงุเทพฯ: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.์ 
สันสิทธ์ิ ชวลิตธ ารง. (2550). หลักการบริหารรัฐกิจกับระบบราชการไทย (พิมพ์ครั้งที ่2). กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง.  
สัมฤทธ์ิ ศรีธ ารงค์สวัสดิ.์ (2543). การปฏิรูประบบสุขภาพ: กรณีศึกษาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ 

เยอรมัน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.  
_________________. (2543). การปฏิรูประบบสุขภาพ: กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น. กรงุเทพฯ: 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.  
สัมฤทธ์ิ ยศสมศักดิ์ (2548). หลักรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและทฤษฎี (พิมพ์ครัง้ที่ 2). กรงุเทพฯ: 

 รัตนพรชัย.  
ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ. (2543). ความเป็นไปได้และแนวทางการ

ตรากฎหมายจัดตั้งองค์การมหาชน. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูป 
ระบบราชการ ส านักงาน ก.พ. 

_________________. (2543) องค์การมหาชน: มิติใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ (พิมพ์ครั้งที ่2). 
กรุงเทพฯ: ศรเีมืองการพิมพ์.  

_________________. (2550). คู่มือการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี. กรุงเทพฯ: ส านักงานก.พ.ร. 

สุพานี สฤษฏ์วานิช. (2546).  การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิดและทฤษฎี (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:    
ซีเอ็ดยูเคชัน.  
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

สุรพล นิติไกรพจน์. (2542). องค์การมหาชน: แนวคิด รูปแบบ และวิธีบริหารงาน (พิมพ์ครัง้ที่ 4).  
กรุงเทพฯ: ฝ่ายโรงพมิพ์ กองกลาง ส านักงาน ก.พ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ และคณะ. 
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